
РЕЄСТР 

галузевих (міжгалузевих), 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, 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) 

Зміни до  Колективного 

договору Конотопського 

медичного училища КЗ 

СОР на 2019 рік між 

адміністрацією — 

директор А.Косар та 

трудовим колективом — 

голова профкому 

О.Мельник 

04.09.2019              

протокол №2, 

2018-2019 роки 

Конотопське медичне 

училище КЗ Сумської 

обласної ради, 

вих. 05.09.2019 

№245/01/09, 

вх. 09.09.2019 

№2575/01-18 

№1 від 24.09.2019 25.09.2019 №01-18/2675 

Зміни до Колективного 

договору  Конотопського 

міськрайонного суду 

Сумської області з 2019 

року між адміністрацією — 

в.о. голови суду 

В.Кравченко та трудовим 

колективом — 

уповноважений Н.Іваненко 

05.09.2019, 

 протокол №4,  

2019 рік 

Конотопський 

міськрайонний суд 

Сумської області, 

вих. 06.09.2019 №12219/19, 

вх. 10.09.2019 

№2685/01-18 

№2 від 24.09.2019 25.09.2019 №01-18/2685 

Зміни до Колективного 

договору Комунального 

некомерційного 

18.10.2019,              

протокол №56, 

Комунальне некомерційне 

підприємство Конотопської 

міської ради “Конотопська 

№3 від 31.10.2019 31.10.2019 №01-18/3116 



підприємства Конотопської 

міської ради “Конотопська 

міська лікарня” на 2016 — 

2020 роки між 

адміністрацією — 

головний лікар 

І.Кошевецький та 

трудовим колективом — 

голова профспілкового 

комітету Т.Кича 

2016-2020 роки міська лікарня”,  

вих. 23.10.2019                     

№01-12/03/1283, 

вх. 23.10.2019 

№3116/01-18 

Зміни та доповнення до  

Колективного договору 

адміністрації і трудового 

колективу ДП 

“Конотопський 

авіаремонтний завод 

“Авіакон” між 

адміністрацією- директор 

І.Марченко та трудовим 

колективом- голова 

профкому О.Гончаренко 

 

30.10.2019                      

протокол №48, 

до укладення нового 

ДП “Авіакон”,  

вих. 31.10.2019                   

№ 321, 

вх. 01.11.2019 

№3212/01-18 

№4 від 05.11.2019 05.11.2019 №01-18/3212 

Доповнення та зміни до  

Колективного договору 

між адміністрацією та 

профспілковим комітетом 

Індустріально-

педагогічного технікуму 

Конотопського інституту 

Сумського державного 

університету на 2019 рік. 

Директор — Косенко Д.С. 

та голова профкому — 

06.11.2019                  

протокол №3,                         

2019 рік 

Індустріально-

педагогічний технікум 

Конотопського інституту 

Сумського державного 

університету,  

вих. 07.11.2019                            

№ 01-15/245, 

вх. 07.11.2019 

№3273/01-18 

№5 від 11.11.2019 11.11.2019 №01-18/3273 

 



Г.А.Малащук 

Зміни на 2020 рік до 

Колективного договору на 

2001-2005 роки між 

адміністрацією                            

ВП Конотопська дистанція 

колії та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

Конотопської дистанції 

колії на 2001-2005 роки, 

пролангованого на 2006-

2020 роки. Начальник — 

А.П.Кляпець та голова 

профкому — Т.Ф.Мозгова 

04.11.2019                        

протокол №1,                        

2020 рік 

Адміністрація та 

профспілковий комітет ВП 

Конотопська дистанція 

колії регіональної філії 

“Південно - Західна 

залізниця”                         

АТ “Укрзалізниця”,  

вих. 20.11.2019                         

№ 2461, 

вх. 20.11.2019 

№ 3400/01-18 

№6 від 26.11.2019 26.11.2019 №01-18/3400 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до Колективного 

договору між 

адміністрацією і 

профспілковим комітетом 

Конотопської дистанції 

електропостачання. 

Начальник — С.І.Ткаченко 

та голова профкому — 

С.Ф.Бурковська 

04.11.2019                        

протокол №1,                         

2020 рік 

Адміністрація та 

профспілковий комітет   

ВП Конотопська дистанція 

електропостачання 

регіональної філії 

“Південно - Західна 

залізниця”                         

АТ “Укрзалізниця”,  

вих. 19.11.2019                         

№ 1419, 

вх. 20.11.2019 

№ 3399/01-18 

№7 від 26.11.2019 26.11.2019 №01-18/3999 

Зміни до колективного 

договору товариства з 

обмеженою 

відповідальністю «Агро-

Поліс» між адміністрацією 

і трудовим колективом 

ТОВ «Агро-Поліс», філії 

20.08.2019 

протокол №3, 

2019-2021 роки 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Агро-

Поліс» 

вих.19.11.2019 

№63, 

вх.22.11.2019 

№3430/01-18 

№8 від 04.12.2019 04.12.2019 №01-18/3430 



«Маршали», філії 

«Курмани», філії 

«Дептівка», філії 

«Жовтневе», філії 

«Конотопський елеватор» 

на 2019-2021 роки. 

Директор – Котельницький 

Ю.Д. та уповноважений 

представник трудового 

колективу – С.О.Мачула 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

між адміністрацією і 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

Сумської обласної ради 

Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів на 

2016 — 2019 роки.               

Директор — О.Й.Аптерман 

та голова профкому — 

Т.В.Ніколаєва 

12.11.2019                

протокол №2,                         

2016-2019 роки 

Адміністрація КЗСОР 

Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи — 

інтернату І-ІІ ступенів,  

вих. 22.11.2019                            

№ 463, 

вх. 25.11.2019 

№ 3444/01-18 

№9 від 10.12.2019 10.12.2019 №01-18/3444 

Колективний договір 

(угода) між адміністрацією 

і профспілковим комітетом 

Конотопського УВП УТОГ 

на 2020-2022 роки.                      

Директор — О.В.Цюменко 

та голова профспілкового 

комітету — І.М.Левченко 

25.11.2019                       

протокол №31/3,            

2020-2022 роки 

Конотопське УВП УТОГ ,  

вих. 03.12.2019                

вх. 03.12.2019 

№ 3528/01-18 

№10 від 16.12.2019 16.12.2019 №01-18/3528 

Колективний договір на 

2020-2022 роки  

02.12.2019                                    

протокол №1,                        

Комунальний заклад 

«Конотопська міська 

№11 від 16.12.2019 16.12.2019 №01-18/3544 



комунального закладу 

«Конотопська міська 

рятувально-водолазна 

служба» між 

адміністрацією  та 

трудовим колективом.                     

Начальник — В.Синько та 

представник  трудового 

колективу — О.Григорець 

2020-2022 роки рятувально-водолазна 

служба»,  

вих. 04.12.2019     

№60            

вх. 05.12.2019 

№ 3544/01-18 

Зміни на 2020 рік до 

колективного договору між 

адміністрацією та 

первинною профспілковою 

організацією структурного 

підрозділу Конотопська 

колійна машинна станція 

на  2011-2015 роки, 

пролонгований на               

2016-2020 роки. 

Начальник—                           

Р.П. Черевичний та голова 

первинної профспілкової 

організації — Н.П.Козіна 

04.12.2019                       

протокол №5,                         

2016-2020 роки 

Структурний підрозділ 

Конотопська колійна 

машинна станція філії 

«Центр з будівництва та 

ремонту колії акціонерного 

товариства «Українська 

залізниця»,  

вих. 06.12.2019                         

№ 960, 

вх. 11.12.2019 

№ 3617/01-18 

№12 від 18.12.2019 18.12.2019 №01-18/3617 

Зміни до колективного 

договору між 

адміністрацією і 

профспілковим комітетом 

Виробничого підрозділу 

«Конотопське 

територіальне управління 

філії «Центр будівельно-

монтажних робіт та 

експлуатації будівель та 

споруд АТ «Українська 

09.12.2019 протокол,            

16.12.2019 постанова, 

2020 рік 

Виробничий структурний 

підрозділ «Конотопське 

територіальне управління» 

філії «Центр будівельно-

монтажних робіт  та 

експлуатації будівель та 

споруд»                                      

АТ «Українська 

залізниця»,  

вих. 23.12.2019                           

№ ТУ БМЕС – 7/3/2473, 

№13 від 27.12.2019 27.12.2019 №01-18/3743 



залізниця» на 2011-2015 

роки, чинний у 2016-2019 

роках, продовжений на 

2020 рік.  Начальник —                           

Є.М.Барладян та голова 

профспілкового комітету— 

О.В.Ісаєва 

вх. 23.12.2019 

№ 3743/01-18 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до колективного 

договору між 

адміністрацією та 

первинною профспілковою 

організацією Виробничого 

підрозділу Конотопський 

територіальний відділ 

матеріально-технічного 

забезпечення на 2012-2015 

роки, пролонгований на 

2016-2020 роки. 

Начальник—                           

О.В.Карпенко та голова 

первинної профспілкової 

організації — Н.А.Лазебна 

13.12.2019  

протокол №1,                       

2016-2020 роки 

Виробничий підрозділ 

Конотопський 

територіальний відділ 

матеріально-технічного 

забезпечення регіональної 

філії «Південно-Західна 

залізниця» акціонерного 

товариства «Українська 

залізниця»,  

вих. 20.12.2019                        

№ 3/385, 

вх. 23.12.2019 

№ 3749/01-18 

№14 від 27.12.2019 27.12.2019 №01-18/3749 

Зміна на 2020 рік до 

колективного договору на 

2001-2005 роки між 

адміністрацією ВП 

Конотопська дистанція 

колії та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

Конотопської дистанції 

колії на 2001-2005 роки, 

пролонгованого на 2006-

03.12.2019 

протокол №2, 

2020 рік 

Виробничий підрозділ 

Конотопська дистанція 

колії регіональної філії 

«Південно-Західна 

залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» 

вих.27.12.2019 

№2696 

вх.28.12.2019 

№3810/01-18 

№15 від 13.01.2020 13.01.2020 № 01-18/3810 



2020 роки. Начальник - 

А.П. Кляпець та головою 

первинної профспілкової 

організації – Т.Ф. Мозгова 

Зміни до колективного 

договору 2015 року між 

адміністрацією і трудовим 

колективом ТОВ 

«Конотопська міська 

друкарня». Директор –           

Н.І. Ніколаєнко та 

уповноважений 

представник трудового 

колективу – 

Н.Ф.Капітонова 

29.11.2019 

протокол №11, 

2020 рік 

ТОВ «Конотопська міська 

друкарня» 

вих.08.01.2020 

№3 

вх.08.01.2020 

№38/01-18 

№16 від 13.01.2020 13.01.2020 №01-18/38 

Зміни та доповнення до 

колективного договору між 

адміністрацією і 

профспілковим комітетом  

Комунального закладу 

Сумської обласної ради 

Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи – 

інтернату І-ІІ ступенів на 

2016-2019 роки. Директор– 

О.Й. Аптерман та голова 

профспілкової організації – 

Т.В.Ніколаєва 

27.12.2019 

протокол №3, 

2020 рік 

Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

Конотопська 

загальноосвітня санаторна  

школа-інтернат                        

І-ІІ ступенів 

вих.28.12.2019 

№534 

вх.10.01.2020 

№ 59/01-18 

№17 від 13.01.2020 13.01.2020 №01-18/59 

Колективний договір 

Конотопської дитячої 

музичної школи № 2 між 

адміністрацією та 

трудовим колективом на 

10.01.2020 

протокол №1, 

2020-2021 роки 

Конотопська дитяча 

музична школа № 2 

вих.13.01.2020 

№2 

вх.13.01.2020 

№18 від 22.01.2020 22.01.2020 №01-18/87 



2020 – 2021 роки; між 

адміністрацією – директор 

Паренаго Т.В. та трудовим 

колективом – представник 

Дудінова М.С. 

№87/01-18 

Зміни та доповнення на 

2019 рік до Колективного 

договору 2005 року між 

адміністрацією та 

профспілковим комітетом 

публічного акціонерного 

товариства «Конотопський 

арматурний завод»; між 

адміністрацією – 

Генеральний директор  

Гужва С.В. та  головою 

профспілкового комітету – 

Н.П. Солдатенко 

27.02.2019 

протокол №9, 

2019 рік 

ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» 

вих. 21.01.2020 

№48/15 

вх. 21.01.2020 

№186/01-18 

№19 від 23.01.2020 23.01.2020 №01-18/186 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

між адміністрацією та 

трудовим колективом КП 

«Конотопське трамвайне 

управління» на                        

2019-2020р.; між 

директором – Хоменко Г.Г. 

та головою профспілкового 

комітету – Кузько Н.П. 

23.01.2020 

протокол №1, 

2019-2020 роки 

КП «Конотопське 

трамвайне управління» 

вих..27.01.2020 

№07-06/44/2 

вх.28.01.2020 

№258/01-18 

№20 від 03.02.2020 03.02.2020 №01-18/258 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до Колективного 

договору між 

адміністрацією і 

профспілковим комітетом 

Конотопської дистанції 

04.02.2020 

протокол №1,  

2020 рік 

ВП Конотопська дистанція 

електропостачання 

регіональної філії 

«Південно-Західна 

залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» 

№21 від 11.02.2020 11.02.2020 №01-18/349 



електропостачання; між 

в.о. начальника –                     

В.О. Передерій та головою 

первинної профспілкової 

організації – 

С.Ф.Бурковська 

вх.05.02.2020 

№349/01-18 

Зміни та доповнення до 

Колективного  договору 

адміністрації і трудового 

колективу Державного 

підприємства  

«Конотопський 

авіаремонтний завод» 

«Авіакон»; між т.в.о. 

директором – О.І.Бих та 

головою первинної 

профспілкової  організації– 

О.В.Гончаренко 

31.01.2020 

протокол №50 

ДП «Авіакон» 

вих. 07.02.2020 

№26 

вх.07.02.2020 

№385/01-18 

№22 від 14.02.2020 14.02.2020 №01-18/385 

Колективний договір на 

2020-2021 роки Товариства 

з обмеженою 

відповідальністю 

«Житлово-експлуатаційна 

дільниця «Сім вітрів» між 

директором – 

О.Д.Шевченко та 

представником трудового 

колективу – В.І.Ладика 

31.01.2020 

протокол №1, 

2020-2021 

ТОВ «Житлово-

експлуатаційна дільниця 

«Сім вітрів» 

вих.07.02.2020 

№84 

вх.10.02.2020 

№402/01-18 

№23 від 14.02.2020 14.02.2020 №01-18/402 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до Колективного 

договору між 

адміністрацією ВП 

Конотопська дистанція 

колії та профспілковим 

06.02.2020                          

протокол №1,                      

2006-2020 

Виробничий підрозділ 

Конотопська дистанція 

колії регіональної філії 

“Південно - Західна 

залізниця”                         

АТ “Укрзалізниця” 

№24 від 17.03.2020 17.03.2020 №01-18/656 



комітетом первинної 

профспілкової організації 

Конотопської дистанції 

колії на 2001-2005 роки, 

пролонгованого на              

2006-2020 роки; 

начальник– А.П.Кляпець та 

голова профспілкової 

організації – Т.Ф.Мозгова  

вих.02.03.2020 

№417 

вх. 04.03.2020 

№656/01-18 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до Колективного 

договору між 

адміністрацією                         

ВП Конотопська дистанція 

колії та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

Конотопської дистанції 

колії на 2001-2005 роки, 

пролонгованого на 2006-

2020 роки; начальник– 

А.П.Кляпець та голова 

профспілкової організації – 

Т.Ф.Мозгова 

28.02.2020 

2006-2020 

Виробничий підрозділ 

Конотопська дистанція 

колії регіональної філії 

“Південно - Західна 

залізниця”                         

АТ “Укрзалізниця” 

вих.02.03.2020 

№418 

вх. 04.03.2020 

№657/01-18 

№25 від 17.03.2020 17.03.2020 №01-18/657 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

адміністрації і трудового 

колективу Державного 

підприємства  

«Конотопський 

авіаремонтний завод» 

«Авіакон»; директор– 

І.О.Марченко та голова 

первинної профспілкової  

27.02.2020 

протокол №51, 

2020 

ДП «Авіакон» 

вих. 03.03.2020 

№54 

вх.05.03.2020 

№680/01-18 

№26 від 18.03.2020 18.03.2020 №01-18/680 



організації– 

О.В.Гончаренко 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до колективного 

договору між 

адміністрацією і 

профспілковим комітетом 

Конотопської дистанції 

електропостачання;               

В.о. начальника –                  

В.О. Передера та голова 

первинної профспілкової 

органазації-

С.Ф.Бурковська 

05.03.2020 

протокол №2, 

2020 

Виробничий підрозділ 

Конотопської дистанції 

електропостачання 

регіональної філії 

“Південно - Західна 

залізниця”                         

АТ “Укрзалізниця” 

вих. 06.03.2020 

№325 

вх.06.03.2020 

№698/01-18 

 

№27 від 20.03.2020 20.03.2020 №01-18/698 

Колективний договір між 

Комунальним 

некомерційним 

підприємством  

Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна 

районна лікарня                        

ім. академіка Михайла 

Давидова» та 

профспілковим комітетом 

первинної профспілкової 

організації КНП КМР 

«Конотопська центральна 

районна лікарня                        

ім. академіка Михайла 

Давидова» на 2020-2023 

роки; головний лікар – 

В.П.Згонник та голова 

профспілкового комітету – 

Л.В.Гуз 

03.03.2020 

протокол №1, 

2020-2022 

Комунальне некомерційне 

підприємство   

Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна 

районна лікарня                        

ім. академіка Михайла 

Давидова» 

вих.10.03.2020 

№01-14/842 

вх.11.03.2020 

№713/01-18 

№28 від 25.03.2020 25.03.2020 №01-18/713 



Колективний договір     

ТОВ «Тепловодпостач» 

між адміністрацією та 

трудовим колективом на 

2020-2022 роки; директор – 

Ю.В.Білодід та 

представник трудового 

колективу – Л.М.Сумкова 

02.03.2020 

протокол №1, 

2020-2022 

ТОВ «Тепловодпостач» 

вих. 23.04.2020 

№128 

вх. 24.04.2020 

№1193/01-18 

№29 від 12.05.2020 12.05.2020 №01-18/1193 

Колективний договір між 

адміністрацією та 

трудовим колективом 

Комунального 

підприємства 

«Теплогарант» на 2020-

2023 роки; директор – 

К.М.Андрійчук та 

представник трудового 

колективу – Т.Ю. Лісогор 

26.05.2020 

протокол №1.  

2020-2023 

КП «Теплогарант» 

вих.26.05.2020 

№298 

вх.26.05.2020 

№1433/01-18 

№30 від 27.05.2020 27.05.2020 №01-18/1433 

Колективний договір  між 

уповноваженими 

Власниками органом та 

трудовим колективом ТОВ 

«Молоко Вітчизни» на 

2020-2025 роки; 

генеральний директор – 

Ф.Г.Рожка та представник 

трудового колективу – 

Р.В.Безрук 

20.05.2020 

протокол №3 

2020-2025 

ТОВ «Молоко Вітчизна» 

вих.21.05.2020 

№139 

вх.25.05.2020 

№1418/01-18 

№31 від 27.05.2020 27.05.2020 №01-18/1418 

Зміни та доповнення  до 

колективного договору 

адміністрації і трудового 

колективу Державного 

підприємства 

«Конотопський 

26.05.2020 

протокол №52 

ДП «Авіакон» 

вих.27.05.2020 

№92 

вх.28.05.2020 

№1468/01-18 

№32 від 01.06.2020 01.06.2020 №01-18/1468 



авіаремонтний завод 

«Авіакон»; директор – І.О. 

Марченко та голова 

первинної профспілкової 

організації – 

О.В.Гончаренко 

Колективний договір 

Конотопської дитячої  

телерадіоорганізації  «Кон-

Такт» на 2020-2023 роки; 

директор – А.В.Іващенко 

та представник трудового 

колективу – О.О.Демченко 

25.05.2020 

протокол 31 

2020-2023 

Конотопська дитяча  

телерадіоорганізація   

«Кон-Такт» 

вих.29.04.2020 

№7 

вх.01.06.2020 

№1481/01-18 

№33 від 04.06.2020 

 

04.06.2020 №01-18/1481 

Колективний договір між 

адміністрацією та 

профспілковим комітетом 

індустріально-

педагогічного технікуму 

сумського державного 

університету на 2020-2022 

роки;  директор – Д.С. 

Косенко  та голова 

профспілкового комітету –

Г.А. Малащук 

13.01.2020 

протокол №1 

2020-2022 

Первинна профспілкова 

організація Індустріально-

педагогічного технікуму 

Конотопського інституту 

Сумського державного 

університету  

вх.04.06.2020 

№1545/01-18 

№34 від 23.06.2020 23.06.2020 №01-18-1545 

Колективний договір 

Конотопської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини на 

2020-2022 роки; 

начальник– Оникієнко С.П. 

та голова профспілкового 

комітету –Вавілова Т.Ф. 

22.06.2020 

протокол №5 

2020-2022 

Конотопська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини 

вих.23.06.2020 

№69 

вх.24.06.2020 

№1765/01-18 

№35 від 06.07.2020 06.07.2020 №01-18/1765 

Колективний договір між 

Виконавчим комітетом 

24.06.2020 

протокол №7 

Голова профспілкової 

організації Виконавчого 

№36 від 06.07.2020 06.07.2020 №01-18/1796 



Конотопської міської ради 

та трудовим колективом 

виконавчих органів 

Конотопської міської ради; 

міський голова –

А.Ю.Семеніхін та голова 

профспілкової організації 

Виконавчого комітету 

міської ради – Болгова І.М. 

комітету міської ради 

вих.26.06.2020 

№2 

вх.26.06.2020 

№1796/01-18 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

між адміністрацією                

КП «Конотопське 

трамвайне управління» на 

2019-2020 роки; директор – 

Г.Г.Хоменко та голова 

профкому – Н.П.Кузько 

03.07.2020 

протокол №2 

КП «Конотопське 

трамвайне управління» 

вих. 06.07.2020 

№07-06/277/3 

вх.08.07.2020 

№1890/01-12 

№37 від 20.07.2020 20.07.2020 № 01-12/1890 

Колективний договір між 

уповноваженим 

Власниками органом та 

трудовим колективом   

ТОВ «Вітчизна» на 2020-

2025 роки; генеральний 

директор – С.В.Чижик та 

голова ради трудового 

колективу – В.В.Громико 

14.07.2020 

протокол №8 

2020-2025 

ТОВ «Вітчизна» 

вих.20.07.2020 

№285 

вх.21.07.2020 

№01-18/2018 

№38 від 30.07.2020 30.07.2020 №01-18/2018 

Колективний договір 3087 

військового 

представництва 

Міністерства оборони 

України по забезпеченню 

економічного та 

соціального розвитку 

трудового колективу і 

10.07.2020  

протокол №1 

2020-2023  

 

3087 військове 

представництво 

Міністерства оборони 

України 

вих.20.07.2020 

№451 

вх.22.07.2020 

№01-18/2037 

№39 від 30.07.2020 30.07.2020 №01-18/2037 



захисту прав працівників 

на 2020-2023 роки 

 

 

Колективний договір 

фінансового управління 

Конотопської міської ради 

на 2020-2025 роки; 

начальник – 

В.П.Кошевецька та голова 

профспілки – 

Т.О.Череднікова 

01.04.2020  

протокол №1 

2020-2025 

Фінансове  управління 

Конотопської міської ради 

вх.24.07.2020 

№01-18/2068 

№40 від 31.07.2020 03.08.2020 №01-18/2068 

Колективний договір на 

2020-2023 роки між 

адміністрацією та 

трудовим колективом 

Комунального  

підприємства 

«Конотопський 

комунсервіс»; директор – 

О.Б.Сердюк та 

уповноважений 

представник трудового 

колективу – В.М.Скляр 

25.06.2020 

протокол №2 

2020-2022 

КП «Конотопський 

комунсервіс» 

вих.20.07.2020 

№304 

вх.04.08.2020 

№01-18/2168 

 

№41 від 11.08.2020 11.08.2020 №01-18/2168 

Зміни та доповнення до 

колективного договору 

адміністрації  і трудового 

колективу  ДП 

«Конотопський 

авіаремонтний завод 

«Авіпкон»; директор – 

І.О.Марченко та голова 

первинної профспілкової 

організації – 

О.В.Гончаренко 

20.08.2020 

протокол №53 

ДП «Авіакон» 

вих.31.08.2020 

№179 

вх.01.09.2020 

№2427/01-18 

№42 від 11.09.2020 11.09.2020 №01-18/2427 

Зміни до Колективного  01.09.2020 ТОВ «ЖЕД «Сім вітрів» №43 від 22.09.2020 23.09.2020 №01-18/2544 



договору на 2020-2021 

роки Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Житлово-експлуатаційна 

дільниця «Сім вітрів» між 

адміністрацією та 

трудовим колективом; 

директор – Д.О. Шевченко 

та уповноважена особа від 

трудового колективу – 

В.І.Ладика 

протокол №1 

2020-2021 

вих.10.09.2020 

№408 

вх.11.09.2020 

№2544/01-18 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до Колективного 

договору на 2011-2015 

роки  між адміністрацією 

виробничого структурного 

підрозділу Конотопське  

територіальне управління 

та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

профспілки залізничників і 

транспортних 

будівельників; начальник – 

Є.М.Барладян  та  голова 

профспілкового комітету – 

О.В.Ісаєва 

01.02.2020 

протокол №1 

 

ВСП Конотопське ТУ 

БМЕС 

вих.15.09.2020 

№ТУ БМЕС-7-3/1768 

вх.15.09.2020 

№2579/01-18 

№44 від 30.09.2020 01.10.2020 №01-18/2579 

Зміни та доповнення на 

2020 рік до Колективного 

договору на 2011-2015 

роки  між адміністрацією 

виробничого структурного 

підрозділу Конотопське  

09.09.2020 

протокол №2 

ВСП Конотопське ТУ 

БМЕС 

вих.15.09.2020 

№ТУ БМЕС-7-3/1768 

вх.15.09.2020 

№2579/01-18 

№45 від 30.09.2020 01.10.2020 №01-18/2579 



територіальне управління 

та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

профспілки залізничників і 

транспортних 

будівельників; начальник – 

Є.М.Барладян  та  голова 

профспілкового комітету – 

О.В.Ісаєва 

Колективний договір між 

адміністрацією і трудовим 

колективом  Комунального 

закладу «Конотопський 

міський палац культури» та 

його філії «Підлипенський 

сільський центр культури і 

дозвілля» на 2020-2023; 

директор – А.О.Зуєнко та 

представник трудового 

колективу – І.Г.Клименко 

16.06.2020 

протокол №2 

2020-2023 

Конотопський МПК 

вих.13.10.2020 

№10-02/2020 

вх.16.10.2020 

№2914/01-18 

№46 від 22.10.2020 22.10.2020 №01-18/2914 

Колективний договір між 

адміністрацією і трудовим 

колективом Конотопського 

міського центру культури і 

дозвілля «Кінотеатр «Мир» 

на 2020-2023 роки; 

директор –                              

Ю.М. Степанідіна та 

представник трудового 

колективу – А.М. Поляков 

29.07.2020 

протокол №1 

2020-2023 

КМЦКіД Кінотеатр «Мир» 

вих.15.10.2020 

№10/6 

вх.16.10.2020 

№2913/01-18 

№47 від 22.10.2020 22.10.2020 №01-18/2913 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

між адміністрацією і 

02.11.2020 

протокол №4 

 

КЗСОР Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи – 

№48 від 16.11.2020 16.11.2020 №01-12/3094 



профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

Сумської обласної ради 

Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів на 

2016 — 2019 роки.               

Директор — О.Й.Аптерман 

та голова первинної 

профспілкової 

організації— 

Т.В.Ніколаєва 

інтернату І-ІІ ступенів 

вих.03.11.2020 

№553 

вх.05.11.2020 

№3094/01-12 

Зміни до колективного 

договору на 2020 – 2021 

роки між Роботодавцем та 

трудовим колективом 

Конотопського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги на 2019-

2021 роки; директор -  

О.М. Муха  та представник 

від трудового колективу – 

Д.О.Соляник 

19.11.2020 

протокол №3 

2019-2021 

Конотопський місцевий 

центр з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

вих.27.11.2020 

№136/01-24 

вх.01.12.2020 

№3333/01-18 

№49 від 09.12.2020 09.12.2020 №01-18/3333 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

адміністрації і трудового 

адміністрації і трудового 

колективу Державного 

підприємства 

«Конотопський 

авіаремонтний завод 

«Авіакон»;                        

27.11.2020 

протокол №54 

ДП «Авіакон» 

вих.07.12.2020 

№220 

вх.08.12.2020 

№3409/01-18 

№50 від 16.12.2020 16.12.2020 №01-18/3409 



директор – І.О. Марченко 

та голова первинної  

профспілкової організації – 

О.В.Гончаренко 

Зміни до Колективного 

договору між 

Комунальним 

некомерційним 

підприємством 

Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна 

районна лікарня ім. 

Академіка Михайла 

Давидова» та 

профспілковим комітетом 

первинної профспілкової 

організації КНП КМР 

«Конотопська центральна 

районна лікарня                       

ім. Академіка Михайла 

Давидова»; Генеральний 

директор – В.П.Згонник та 

голова профкома – Л.В.Гуз 

08.12.2020 

протокол №2 

КНП КМР «Конотопська 

центральна районна 

лікарня ім. Академіка 

Михайла Давидова» 

вих.10.12.2020 

№01-14/3786 

вх. 11.12.2020 

№3432/01-18 

№51 від 16.12.2020 16.12.2020 №01-18/3432 

Зміни на 2021 рік до 

Колективного договору 

між адміністрацією 

виробничого підрозділу 

Конотопська дистанція 

колії та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

Конотопської дистанції 

колії на 2001-2005 роки, 

пролонгованого на             

18.12.2020 

2006-2021 

Виробничий підрозділ 

Конотопська дистанція 

колії регіональної філії 

«Південно - Західна 

залізниця»                          

АТ «Укрзалізниця» 

вих. 21.12.2020 

№2631 

вх.23.12.2020 

№3556/01-18 

№52 від 28.12.2020 28.12.2020 № 01-18/3556 



2006-2021 роки; 

начальник– А.П.Кляпець та 

голова первинної 

профспілкової організації – 

Т.Ф,Мозгова 

Зміни на 2021 рік до 

Колективного договору 

між адміністрацією 

виробничого підрозділу 

Конотопська дистанція 

електропостачання та 

профспілковим комітетом 

первинної профспілкової 

організації Конотопської 

дистанції 

електропостачання на 

2001-2005 роки, 

пролонгованого на                

2006-2021 роки; начальник 

С.І.Ткаченко та голова 

первинної профспілкової 

організації Конотопської 

дистанції 

електропостачання –              

С.Ф. Бурковська 

08.12.2020 

2006-2021 

Виробничий підрозділ 

Конотопська дистанція 

електропостачання 

регіональної філії 

«Південно - Західна 

залізниця»                          

АТ «Укрзалізниця» 

вих. 22.12.2020 

№1387 

вх.23.12.2020 

№3557/01-18 

№53 від 28.12.2020 28.12.2020 №01-18/3557 

Зміни на 2021 рік до 

Колективного договору 

між адміністрацією та 

первинною профспілковою 

організацією структурного 

підрозділу Конотопська 

колійна машинна станція 

філії «Центр з будівництва 

та ремонту колії»                     

18.12.2020 

протокол №4 

2016-2021 

Структурний підрозділ 

Конотопська колійна 

машинна станція філії 

«Центр з будівництва та 

ремонту колії» 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» 

вих.23.12.2020 

№04/972 

№54 від 29.12.2020 29.12.2020 №01-18/3561 



АТ «Українська залізниця» 

на 2011-2015 роки, 

пролонгованого  на 2016 -

2021 роки; начальник – 

Р.П.Черевичний та голова 

первинної профспілкової 

організації – Н.П. Козіна 

вх.23.12.2020 

№3561/01-18 

Колективний договір 

комунального закладу  

Сумської обласної ради 

«Конотопський фаховий 

медичний коледж» на 

2020-2021 роки між 

адміністрацією та 

трудовим колективом; 

директор – А.А. Косар та 

голова профспілкового 

комітету  - О.І. Мельник 

16.09.2020 

протокол №2 

2020-2021 

Комунальний заклад  

Сумської обласної ради 

«Конотопський фаховий 

медичний коледж» 

вих.23.12.2020 

№399/01-09 

вх.23.12.2020 

№3562/01-18 

№55 від 30.12.2020 30.12.2020 №01-18/3562 

Зміни та доповнення до 

Колективного договору 

між адміністрацією і 

профспілковим комітетом 

Комунального закладу 

Сумської обласної ради 

Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи – 

інтернату І-ІІ ступенів на 

2016-2019 роки; директор – 

О.Й. Аптерман та голова 

первинної профспілкової 

організації –                             

Т.В. Ніколаєва  

18.12.2020 

протокол №5 

2016-2019 

Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

Конотопської 

загальноосвітньої 

санаторної школи – 

інтернату І-ІІ ступенів 

вих.22.12.2020 

№639 

вх.24.12.2020 

№3576/01-18 

№56 від 30.12.2020 30.12.2020 №01-18/3576 

Колективний договір  08.12.2020  Комунальне підприємство №57 від 30.12.2020 30.12.2020 №01-18/3563 



Комунального 

підприємства 

«Муніципалітет»  між 

адміністрацією і трудовим 

колективом на 2021 – 2023 

роки; директор –                       

Т.О. Міщенко та 

уповноважений  трудового 

колективу –                                 

Л.П. Коломійченко 

протокол №1 

2021-2023  

 

«Муніципалітет» 

вих.23.12.2020 

№318 

вх.23.12.2020 

№3563/01-18 

Зміни та доповнення на 

2021 рік до Колективного 

договору між 

адміністрацією та 

первинною профспілковою 

організацією Виробничого 

підрозділу Конотопський 

територіальний відділ 

матеріально – технічного 

забезпечення на 2012 – 

2015 роки, пролонгованого 

на 2016 – 2021 роки; 

начальник – В.О.Карпенко 

та голова первинної 

профспілкової організації – 

Н.А. Лазебна 

18.12.2020 

протокол №2 

2012-2021 

ВП Конотопський 

територіальний відділ 

матеріально – технічного 

забезпечення регіональної  

філії «Південно – Західна 

залізниця»                                 

АТ «Укрзалізниця» 

вих. 28.12.2020 

№3/194 

вх.29.12.2020 

№3595/01-18 

№58 від 30.12.2020 30.12.2020 №01-18/3595 

Зміни на 2021 рік до 

Колективного договору 

між адміністрацією 

виробничого підрозділу 

Конотопська дистанція 

сигналізації та зв’язку та 

профспілковим комітетом 

первинної профспілкової 

22.12.2020 

2001-2021 

Виробничий підрозділ 

Конотопська дистанція 

сигналізації та зв’язку 

регіональної філії 

«Південно-Західна 

залізниця»                                 

АТ «Укрзалізниця»  

вих.28.12.2020 

№59 від 30.12.2020 30.12.2020 №01-18/3602 



організації Конотопської 

дистанції сигналізації та 

зв’язку на 2001-2021 роки; 

начальник – В.О. Лазебний 

та голова первинної 

профспілкової організації – 

В.І. Скотар   

№Шч-10-ВП01-02/1224 

вх.29.12.2020 

№3602/01-18 

Колективний договір між 

адміністрацією та  

трудовим колективом 

Комунального закладу 

Сумської обласної ради 

«Конотопська спеціальна 

школа» на 2021-2026 роки; 

директор – П.Я.Дрига та 

голова трудового 

колективу – Н.М.Олійник  

30.12.2020 

протокол №1 

2021-2026 

Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

«Конотопська спеціальна 

школа» 

вих.11.01.2021 

№05 

вх.13.01.2021 

№91/01-18 

№60 від 21.01.2021 21.01.2021 №01-18/91 

Зміни та доповнення на 

2021-2022 роки до 

Колективного договору 

між адміністрацією та 

трудовим колективом  

комунального 

підприємства виробничого 

управління водопровідно-

каналізаційного 

господарства на 2019-2021 

роки; директор – 

П.Ю.Колесников та голова 

профспілки – Т.П.Кушнір 

08.01.2021 

протокол №1 

2021-2022 

Комунальне підприємство 

виробничого управління 

водопровідно- 

каналізаційного 

господарства 

вих.12.01.2021 

№27 

вх.13.01.2020 

№92/01-18 

№61 від 21.01.2021 21.01.2021 №01-18/92 

Зміни та доповнення на 

2021 рік до Колективного 

договору на 2011 - 2015 

роки між адміністрацією 

12.01.2021 

протокол №1 

2021 

Виробничий структурний 

підрозділ «Конотопське 

територіальне управління» 

філії  «Центр будівельно-

№62 від 25.01.2021 25.01.2021 №01-18/201 



виробничого структурного 

підрозділу Конотопське 

територіальне управління 

та профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової організації 

профспілки залізничників і 

транспортних 

будівельників; начальник –

Є.М.Барладян та голова 

профспілкового комітету – 

О.В.Ісаєва 

монтажних робіт та 

експлуатації будівель і 

споруд» АТ Українська 

залізниця» 

вих.21.01.2021 

№ТУ-БМЕС-7-3/118 

вх.21.01.2021 

№201/01-18 

Зміни до Колективного 

договору на 2020-2021 

роки Товариства з  

обмеженою 

відповідальністю 

«Житлово-експлуатаційна 

дільниця «Сім вітрів» між 

адміністрацією та 

трудовим колективом; 

директор- Д.О.Шевченко 

та представник трудового  

колективу – В.І. Ладика 

29.01.2021 

протокол №1 

2020-2021 

Товариство з  обмеженою 

відповідальністю 

«Житлово- експлуатаційна 

дільниця «Сім вітрів» 

вих. 02.02.2021 

№42 

вх.03.02.2021 

№339/01-18 

№63 від 08.02.2021 08.02.2021 №01-14/91 

Колективний договір 

Конотопської дитячої 

музичної школи №1 між 

адміністрацією та 

трудовим колективом на 

2021-2023 роки; директор – 

Т.М. Макарчук та 

представник трудового 

колективу –Л.О.Троць 

08.02.2021 

протокол №1 

2021-2023 

Конотопська музична 

школа №1 

вих.10.02.2021 

№12 

вх.11.02.2021 

№448/01-18 

№64 від 16.02.2021 16.02.2021 №01-18/448 

Колективний договір між 201-2021 Державна установа №65 від 18.02.2021 18.02.2021 №01-18/472 



державною установою 

«Конотопський виправний 

центр (№130)», державним 

підприємством 

«Підприємство ДКВСУ 

(№130) « Північно-

Східного міжрегіонального 

управління з питань 

виконання кримінальних 

покарань та 

профспілковою 

організацією державної 

установи 2Конотопський 

виправний центр (№130)» 

на 2019-2021 роки; 

начальник – 

І.В.Нестеренко та 

в.о.голови профспілкової 

організації державної 

установи «Конотопський  

виправний центр (№130)» - 

О.В.Дорош 

«Конотопський виправний 

центр (№130)» 

вих.11.02.2021 

№14/5/554-НС-21 

Колективний договір між 

адміністрацією та 

трудовим колективом ТОВ 

«Моторкомплект» на   

2021-2022 роки; директор – 

О.О.Гірман та представник 

трудового колективу – 

Деркач Б.А. 

04.01.2021 

протокол №1 

2021-2022 

ТОВ «Моторкомплект 

вих.10.02.2021 

№14 

вх.12.02.2021 

№482/01-18 

№66 від 18.02.2021 18.02.2021 №01-18/482 

Доповнення та зміни до 

колдоговору між 

адміністрацією та 

профспілковим комітетом 

14.01.2021 

протокол №1 

2020-2022 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Конотопський 

індустріально-педагогічний 

№67 від 18.02.2021 18.02.2021 №01-18/499 



Конотопського 

індустріально-

педагогічного фахового 

коледжу Сумського 

державного університету 

на 2020-2022 роки; 

директор – Д.С.Косенко та 

голова профкому – 

Г.А.Малащук 

фаховий коледж Сумського 

державного університету» 

вих.11.02.2021 

№01-15/28 

вх.16.02.2021 

№499/01-18 

Колективний договір 

Споживчого товариства 

«Конотопське»  між 

адміністрацією та 

трудовим  колективом на 

2021-2022 роки; голова 

товариства – Л.М.Платов 

та голова профкому – 

Т.Г.Загинайлова 

05.01.2021 

протокол №1 

2021-2022 

Споживче товариство 

«Конотопське» 

вих.16.02.2021 

№10-вих. 

вх.17.02.2021 

№535/01-18 

№68 від 22.02.2021 22.02.2021 №01-18/535 

Колективний договір 

підприємства 

облспоживспілки 

Конотопський ринок між 

адміністрацією та 

трудовим колективом на 

2021-2022 роки; директор – 

Л.М.Платов та голова 

профкому-                               

Т.Г.Загинайлова  

05.01.2021 

протокол №1 

2021-2022 

Підприємство 

облспоживспілки 

Конотопський ринок 

вих.16.02.2021 

№7-вих. 

вх.17.02.2021 

№536/01-18 

№69 від 22.02.2021 22.02.2021 №01-18-536 

Колективний договір 

Центру комплексної 

реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю 

Конотопської міської ради 

Сумської області на              

05.01.2021 

протокол №1 

2021-2025 

Центр комплексної 

реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

вих.18.02.2021 

№70 від 03.03.2021 03.03.2021 №01-18/552 



2021-2025 роки; директор –

Т.М.Денисенко та 

представник трудового 

колективу – Т.М.Кривогуз  

№01-11/13 

вх.19.02.2021 

№552/01-18 

 

 

 

 

 


