
   
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 
від _14.04.2021 №__144_ 

м.Покровськ 

 

 

Про повідомну реєстрацію  

колективних  договорів  та  

змін і доповнень до них 

 

 

Розглянувши колективні договори комунального підприємства Покровської міської 

ради «Покровськавто», Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки, управління сім’ї, молоді та спорту 

Покровської міської ради Донецької області, закладу дошкільної освіти № 5 «Вербонька» 

Покровської міської ради Донецької області, загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 

Покровської міської ради Донецької області, позашкільного навчального закладу                       

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області», 

Лисівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Покровської міської ради 

Донецької області, Першотравневого закладу дошкільної освіти № 17 «Оленка» Покровської 

міської ради Донецької області, Новоєлизаветівського закладу загальної середньої освіти                     

I-II ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області, 

Успенівського закладу дошкільної освіти № 19 «Дзвіночок» Покровської міської ради 

Донецької області, Лисівського закладу дошкільної освіти № 18 «Ромашка» Покровської 

міської ради Донецької області, Гришинського закладу загальної середньої освіти                                    

I-III ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області, 

Срібненського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів ім. А.Г.Черненка                                    

з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області, Піщанського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради 

Донецької області, Новотроїцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 

Покровської міської ради Донецької області та зміни і доповнення до колективних договорів 

Покровського міського центру зайнятості Донецької області, зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 18.02.2021 року № 3, комунальної 

установи «Покровський психоневрологічний інтернат», зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 21.05.2020 року № 28, відповідно                           

до Закону України від 01.07.1993 року № 3356-XII «Про колективні договори та угоди»                       

(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року № 115 «Про порядок 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів» (зі змінами), статті 15 Кодексу законів про працю України (зі змінами                                   

та доповненнями) та керуючись статтями 34,59,73 Закону України від 21.05.1997 року                                     

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 



2 

 
Зареєструвати колективні договори філії комунального підприємства Покровської 

міської ради «Покровськавто», Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради Донецької області, закладу дошкільної освіти № 5 

«Вербонька» Покровської міської ради Донецької області, загальноосвітньої школи                                  

I-III ступенів № 12 Покровської міської ради Донецької області, позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області», 

Лисівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Покровської міської ради 

Донецької області, Першотравневого закладу дошкільної освіти № 17 «Оленка» Покровської 

міської ради Донецької області, Новоєлизаветівського закладу загальної середньої освіти                     

I-II ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області, 

Успенівського закладу дошкільної освіти № 19 «Дзвіночок» Покровської міської ради 

Донецької області, Лисівського закладу дошкільної освіти № 18 «Ромашка» Покровської 

міської ради Донецької області, Гришинського закладу загальної середньої освіти                                    

I-III ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області, 

Срібненського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів ім. А.Г.Черненка                                    

з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області, Піщанського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради 

Донецької області, Новотроїцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 

Покровської міської ради Донецької області та зміни і доповнення до колективних договорів 

Покровського міського центру зайнятості Донецької області, зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 18.02.2021 року № 3, комунальної 

установи «Покровський психоневрологічний інтернат», зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 21.05.2020 року № 28. 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова         Р.Требушкін 


