
РЕЄСТР 

територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них 

 

 
Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї 

(нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін 

Дата 

набрання 

чинності, 

строк на 

який 

укладено 

Суб’єкт, що подав на повідомну 

реєстрацію, вихідний номер, дата 

супровідного листа 

Реєстраційн

ий номер, 

дата 

повідомної 

реєстрації 

угоди 

(договору), 

змін і 

доповнень 

до неї 

(нього) 

Номер і дата 

листа 

реєструючого 

органу з 

інформацією 

про повідомну 

реєстрацію 

угоди 

(договору) 

Колективний договір  між адміністрацією та трудовим 

колективом Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Індичка» на 2020-2026 роки 

09.12.2020, 

2020-2026 

роки 

ТОВ «ІНДИЧКА», 

в особі Кириченка Р.М. 

вих. № 691 від 11.12.2020 

вх. 1992/02-34 від 11.12.2020 

№ 15 від 

30.12.2020 

№ 4115/02-35  

від 30.12.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією та 

трудовим колективом комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради 

«Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 

Різдва Пресвятої Богородиці» на 2018 – 2021 роки 

24.12.2020, 

2018-2021 

роки 

КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці», в особі 

уповноваженого представника 

загальних зборів трудового 

колективу підприємства Надії 

Котенко, 

вих. № 129 від 24.12.2020 

вх. № 154/02-60 від 28.12.2020 

 

№ 16  

від 

18.01.2021 

№ 156-02-35 

від 18.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Северинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області 

05.01.2021, 

2021-2023 

роки 

Северинівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, 

в особі директора школи  

Куценко Л.Ф.  

вих. № 03 від 06.01.2021 

вх. № 02/02-60 від 11.01.2021 

№ 17  

від 

29.01.2021 

№ 319/02-35 

від 29.01.2021 



Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Кровненського закладу 

дошкільної освіти «Пролісок» Миколаївської сільської 

ради на 2021-2023 роки 

12.01.2021, 

2021-2023 

роки 

Кровненський ЗДО «Пролісок» 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, 

в особі директора Будакової Л.А. 

вих. № 05/01-52 від 14.01.2021 

вх. № 04/02-60 від 14.01.2021 

№ 18  

від 

03.02.2021 

№ 380/02-35 

від 03.02.2021 

Колективний договір між відділом освіти. молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради та профспілковим 

комітетом відділу освіти. молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради на 2021-2023 роки 

15.01.2021, 

2021-2023 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, 

в особі начальника відділу 

Макшеєвої Н.С. 

вих. № 57 від 15.01.2021 

вх. № 06/02-60 від 16.01.2021 

№ 19  

від 

04.02.2021 

№ 406/02-35 

від 04.02.2021 

Колективний договір між комунальним некомерційним 

підприємством Миколаївської сільської ради 

«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. 

Постольне» та трудовим колективом КНП «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини с. Постольне» 

Миколаївської сільської ради на 2021-2025 р.р. 

25.01.2021 

2021-2025 

роки 

КНП «АЗПСМ с. Постольне» 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, 

в особі головного лікаря Білінської 

А.В. 

вих. № 02 від 26.01.2021 

вх. № 13/02-60 від 26.01.2021  

№ 20 

від 

12.02.2021 

№ 495/02-35 

від 12.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Яструбинського навчально – 

виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти 

– заклад дошкільної освіти» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 2021-2025 роки 

19.01.2021 

2021-2025 

роки 

Яструбинський навчально – 

виховний комплекс «заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області, в особі директора 

закладу Говоруна В.О. 

вих. № 05 від 10.02.2021 

вх. № 23/02-60 від 12.02.2021 

№ 21 

від 

03.03.2021 

№ 714/02-35 

від 03.03.2021 

Колективний договір адміністрацією і профспілковим 

комітетом Миколаївського навчально – виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 2021-2024 роки 

10.02.2021 

2021-2024 

роки 

Миколаївський навчально – 

виховний комплекс «заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області, в особі директора 

закладу Вода А.О.. 

№ 22 

від 

04.03.2021 

№ 731/02-35 

від 04.03.2021 



вих. № 44 від 15.02.2021 

вх. № 25/02-60 від 15.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Кровненського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області на 

2021-2024 роки 

22.01.2021 

2021-2024 

роки 

Кровненський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, 

в особі голови профспілкового 

комітету Антошенко М.Ю. 

вих. № 33 від 19.02.2021 

вх. № 32/02-60 від 22.02.2021 

№ 23 

від 

05.03.2021 

№ 745/02-35 

від 05.03.2021 

Колективний договір між керівництвом Миколаївської 

сільської ради і працівниками Миколаївської сільської 

ради на 2021-2025 роки 

05.03.2021 

2021-2025 

Рада колективу Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області в особі голови ради 

колективу Непийводи Інни 

Володимирівни 

вх. № 45/02-60 

від 04.03.2021 

№ 24 

від 

08.04.2021  

№ 1241/02-35 

від 08.04.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією та 

трудовим колективом комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради 

«Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 

Різдва Пресвятої Богородиці» на 2018 – 2021 роки 

08.04.2021 

2018-2021 

 

КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці», в особі 

уповноваженого представника 

загальних зборів трудового 

колективу підприємства Надії 

Котенко, 

вих. № 50 від 09.04.2021 

вх. № 61/02-60 від 09.04.2021 

 

№ 25 

від 

29.04.2021 

№ 1492/02-35 

від 29.04.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією та 

трудовим колективом комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради 

«Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 

Різдва Пресвятої Богородиці» на 2018 – 2021 роки 

30.04.2021 

2018-2021 

 

КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці», в особі 

уповноваженого представника 

загальних зборів трудового 

колективу підприємства Надії 

Котенко, 

вих. № 68 від 26.05.2021 

вх. № 93/02-60 від 26.05.2021 

 

№ 26 

від 

15.06.2021 

№ 1991/02-35 

від 16.06.2021 



Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального некомерційного підприємства 

Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини Різдва Пресвятої 

Богородиці» Сумського району Сумської області (в новій 

редакції) на 2021-2023 роки 

04.06.2021 

2021-2023 

КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці», в особі 

уповноваженого представника 

загальних зборів трудового 

колективу підприємства Надії 

Котенко, 

вих. № 74 від 08.06.2021 

вх. № 101/02-60 від 08.06.2021 

 

№ 27 

від 

30.06.2021 

№ 2196/02-35 

від 30.06.2021 

 


