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    РЕЄСТР 

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них на 

території Кушугумської територіальної громади у 2021 році 

№п/п 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, вхідний 

номер, дата супровідного листа 

Реєстраційний 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) 

1 Колективний договір між 

роботодавцем та 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

Малокатеринівської гімназії 

«Мрія» Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

на 2021-2026 роки 

12.05.2021 

на 2021-2026 

роки 

Комунальний заклад загальної 

середньої освіти 

Малокатеринівської гімназії 

«Мрія» Кушугумської селищної 

ради  

від 23.04.2021 № 01-13/47 

вх. від 26.04.2021 № 1026/01-32 

 

від 12.05.2021 за № 1 

 

 від 12.05.2021   

№ 01-37/897 

2 Колективний договір між 

роботодавцем та 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

Балабинської гімназії 

«Престиж» Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

на 2021-2026 роки 

12.05.2021 

на 2021-2026 

роки 

Комунальний заклад загальної 

середньої освіти Балабинської 

гімназії «Престиж» Кушугумської 

селищної ради 

від 27.04.2021 № 09 

вх. від 30.04.2021 № 1068/01-32 

від 12 05.2021 за № 2 

 

 від 12.05.2021   

№ 01-37/899 
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3 Колективний договір між 

роботодавцем та 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

Кушугумської гімназії 

«Інтелект» Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

на 2021-2026 роки 

12.05.2021 

на 2021-2026 

роки 

Комунальний заклад загальної 

середньої освіти Кушугумської 

гімназії «Інтелект» Кушугумської 

селищної ради 

від 28.04.2021 № 01-13/0251 

вх. від 30.04.2021 № 1067/01-32 

від 12. 05.2021 за № 3  

 

 від 12.05.2021    

№ 01-37/898 

4 Колективний договір між 

роботодавцем та 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

дошкільної освіти 

«Ромашка» Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

на 2021-2026 роки 

18.05.2021 

 

на  2021-2026 

Комунальний заклад дошкільної 

освіти «Ромашка» Кушугумської 

селищної ради  

від 28.04.2021 № 01-10/041 

вх. від 30.04.2021 № 1069/01-32 

від 18.05.2021 № 4 від 19.05.2021               

№ 01-37/961 

5 Колективний договір між 

роботодавцем та 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

дошкільної освіти 

«Теремок» Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

на 2021-2026 роки 

18.05.2021 

 

на 2021-2026 

Комунальний заклад дошкільної 

освіти «Теремок» Кушугумської 

селищної ради 

від 28.04.2021 № 22 

вх. від 30.04.2021 № 1070/01-32 

від 18.05.2021 № 5 від 19.05.2021                      

№ 01-37/960 

 



3 
 

6 Колективний договір між 

адміністрацією та 

первинною профспілковою 

організацією Комунального 

закладу «Центр культури, 

спорту та дозвілля»  

Кушугумської селищної 

ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021-

2025 роки 

18.05.2021 

 

на  2021-2025 

Комунальний заклад «Центр 

культури, спорту та дозвілля»  

Кушугумської селищної ради 

від 05.05.2021 № 03 

від 18.05.2021 № 6 від 19.05.2021  

№01-37/959 

 

7 Колективний договір між 

роботодавцем та 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

дошкільної освіти 

«Рукавичка» Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

на 2021-2026 роки 

07.06.2021 

на 2021-2026 

Комунальний заклад дошкільної 

освіти «Рукавичка» Кушугумської 

селищної ради 

від 27.05.2021 №01-09/18 

вх. від 27.05.2021 № 1265/01-37 

від 07.06.2021 №7 від 07.06.2021 

№ 01-37/1077 

 

 

 


