
   
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 
від___________№______ 

м.Покровськ 

 

 

Про повідомну реєстрацію  

колективних  договорів  та  

змін і доповнень до них 

 

 

Розглянувши колективні договори комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Покровської міської ради Донецької області, Покровської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини в Донецькій області Головного управління Держпродспоживслужби 

в Донецькій області Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів                       

та захисту споживачів, відділу охорони здоров’я Покровської міської ради, відділу 

транспорту Покровської міської ради Донецької області, позашкільного навчального закладу 

«Центр творчості та дозвілля Відділу освіти  Покровської міської ради Донецької області», 

Покровського міського центру соціальних служб Донецької області, комунального 

підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області, товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтобудівельна компанія» 

та зміни і доповнення до колективних договорів загальноосвітньої школи I-II ступенів № 15 

Покровської міської ради Донецької області, зареєстрованого рішенням виконавчого 

комітету Покровської міської ради від 19.03.2018 року № 83, закладу дошкільної освіти № 2 

«Росинка» Покровської міської ради Донецької області, зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 15.02.2018 року № 119, приватного 

акціонерного товариства «КДЗ», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету 

Красноармійської міської ради від 17.08.2011 року № 401, 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 комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Покровської міської ради Донецької області, Покровської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини в Донецькій області Головного управління Держпродспоживслужби 

в Донецькій області Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів                       

та захисту споживачів, відділу охорони здоров’я Покровської міської ради, відділу 

транспорту Покровської міської ради Донецької області, позашкільного навчального закладу 

«Центр творчості та дозвілля Відділу освіти  Покровської міської ради Донецької області», 

Покровського міського центру соціальних служб Донецької області, комунального 

підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області, товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтобудівельна компанія» 

та зміни і доповнення до колективних договорів загальноосвітньої школи I-II ступенів № 15 

Покровської міської ради Донецької області, зареєстрованого рішенням виконавчого 

комітету Покровської міської ради від 19.03.2018 року № 83, закладу дошкільної освіти № 2 

«Росинка» Покровської міської ради Донецької області, зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 15.02.2018 року № 119, приватного 

акціонерного товариства «КДЗ», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету 

Красноармійської міської ради від 17.08.2011 року № 401. 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова         Р.Требушкін 


