
 

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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Управління державного архітектурно-

будівельного контролю Сумської міської ради 

23.08.2019, 

2019-2022 роки 

Довбня Анатолій Миколайович, 

вих. № 426/29.01-12 від 02.09.2019 

вх. № 12.01-27/7109 від 02.09.2019 

№ 224 від 20.09.2019 
№ 12.01-27/7109/10      

від 20.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського дошкільного навчального 

закладу (Центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька 

квіточка» Сумської міської ради 

15.04.2019, 

2019-2020 роки 

Гапуніч Олена Георгіївна, 

вих. № 279 від 05.09.2019 

вх. № 12.01-27/7110 від 06.09.2019 

№ 225 від 20.09.2019 
№ 12.01-27/7110/10      

від 20.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сумитеплоенерго» 

Лист з рекомендаціями ТОВ «Сумитеплоенерго» 

03.04.2019, 

2019-2020 роки 

Васюнін Дмитро Генадійович, 

вих. № 3602 від 03.09.2019 

вх. № 12.01-27/7111 від 11.09.2019 

№ 226 від 20.09.2019 
№ 12.01-27/7111/10      

від 20.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 2 «Ясочка» 

10.09.2019, 

2019-2020 роки 

Ковальчук Лариса Іванівна 

вих. № 01-58/104 від 13.09.2019 

вх. № 12.01-27/7112 від 13.09.2019 

№ 227 від 20.09.2019 
№ 12.01-27/7112/10      

від 20.09.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Обласного комунального 

підприємства «Аеропорт Суми» 

17.09.2019 

2017-2019 роки 

Карпович Костянтин 

Володимирович 

вих. № 6-137 від 17.09.2019 

вх. № 12.01-27/7113 від 17.09.2019 

№ 228 від 20.09.2019 
№ 12.01-27/7113/10      

від 20.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова 

03.09.2019 

2019-2020 роки 

Герман Ірина Іванівна 

вих. № 467 від 17.09.2019 

вх. № 12.01-27/7114 від 19.09.2019 

№ 229 від 20.09.2019 
№ 12.01-27/7114/10      

від 20.09.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського регіонального 

управління Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву» 

10.09.2019 

2016-2019 роки 

Братушка Володимир Васильович 

вих. № 495-Д від 12.09.2019 

вх. № 12.01-30/3461 від 20.09.2019 

№ 230 від 30.09.2019 
№ 12.01-30/3461 

від 30.09.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Upravlinnya-derzh.-arh.-bud.-kontrolyu-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Upravlinnya-derzh.-arh.-bud.-kontrolyu-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Upravlinnya-derzh.-arh.-bud.-kontrolyu-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/TOV-Sumiteploenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/TOV-Sumiteploenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/TOV-Sumiteploenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/list-z-rekomendatsiyami-TOV-Sumiteploenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNz-2-YAsochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNz-2-YAsochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNz-2-YAsochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Oblasne-komunalne-pidpriyemstvo-Aeroport-sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Oblasne-komunalne-pidpriyemstvo-Aeroport-sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Oblasne-komunalne-pidpriyemstvo-Aeroport-sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumska-spets-shkola-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumska-spets-shkola-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumska-spets-shkola-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh-fond-spnriyannya-molod.-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh-fond-spnriyannya-molod.-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh-fond-spnriyannya-molod.-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh-fond-spnriyannya-molod.-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh-fond-spnriyannya-molod.-budivnitstvu.pdf


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 між адміністрацією 

та трудовим колективом публічного акціонерного 

товариства «СУМИХІМПРОМ» 

28.08.2019 

2019 рік 

Лазакович Ігор Васильович 

вих. № 12-3214 від 20.09.2019 

вх. № 12.01-30/3570 від 26.09.2019 

№ 231 від 30.09.2019 
№ 12.01-30/3570 

від 30.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом управління капітального будівництва 

Сумської обласної державної адміністрації 

21.05.2019 

2019-2021 роки 

Ворожко Анатолій Іванович 

вих. № 01-11/836 

вх. № 12.01-30/3572 від 26.09.2019 

№ 232 від 30.09.2019 
№ 12.01-30/3572 

від 30.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 19 «Рум’янек» 

22.05.2019 

2019-2020 роки 

Дяченко Тетяна Станіславівна 

вих. № 01-66/222 від 19.09.2019 

вх. № 12.01-30/3571 від 26.09.2019 

№ 233 від 30.09.2019 
№ 12.01-30/3571           

від 30.09.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом управління Державної 

казначейської служби України у м. Сумах Сумської 

області 

24.09.2019 

2019-2024 роки 

Конопля Ігор Анатолійович 

вих. № 285 від 26.09.2019 

вх. № 12.01-30/3592 від 27.09.2019 

№ 234 від 30.09.2019 
№ 12.01-30/3592 

від 30.09.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «МЕДСОЮЗ+» 

11.05.2018 

2018-2021 роки 

Комлик Олег Васильович 

вих. № 15 від 27.09.2019 

вх. № 12.01-30/3679 від 02.10.2019 

№ 235 від 08.10.2019 
№ 12.01-30/3679 

від 08.10.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського дошкільного навчального 

закладу (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий 

півник» 

17.09.2019 

2019-2020 роки 

Якименко Наталія Іванівна 

вих. № 01-66/241 від 25.09.2019 

вх. № 12.01-30/3680 від 02.10.19 

№ 236 від 08.10.2019 
№ 12.01-30/3680 

від 08.10.2019 

Зміни та доповнення до Колективного договору між 

адміністрацією відокремленого підрозділу «Сумської 

вагонної дільниці» Державного підприємства 

«Південна залізниця» та первинною профспілковою 

організацією Сумської вагонної дільниці 

протокол № 5 

з 01.07.2019, 

протокол № 6 

з 02.10.2019, 

2014-2015 роки 

Букін Олександр Петрович 

вих. № ПК ВЧ-6 Суми-01-7/1169 

від 07.10.2019 

вх. № 12.01-30/3729 від 07.10.2019 

№ 237 від 08.10.2019 
№ 12.01-30/3729 

від 08.10.2019 

Колективний договір між уповноваженим 

Власниками органом та трудовим колективом 

товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕЙТІ»   

Лист з рекомендаціями ТОВ «СІЕЙТІ» 

07.10.2019 

2019-2024 роки 

Цупро Олександр Миколайович 

вих. № 181/5 від 07.10.2019 

вх. № 12.01-30/3735 від 08.10.2019 

№ 238 від 22.10.2019 
№ 12.01-30/3735 

від 22.10.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/PAT-Sumihimprom.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/PAT-Sumihimprom.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/PAT-Sumihimprom.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Upravlinnya-kapitalnogo-budivnitstva-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Upravlinnya-kapitalnogo-budivnitstva-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Upravlinnya-kapitalnogo-budivnitstva-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sumskij-DNZ-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh.-kaznach.sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh.-kaznach.sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh.-kaznach.sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Derzh.-kaznach.sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Medsoyuz-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Medsoyuz-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Medsoyuz-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Sumska-vagonna-dilnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Sumska-vagonna-dilnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Sumska-vagonna-dilnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Sumska-vagonna-dilnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Sumska-vagonna-dilnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_TOV_SIEJTI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_TOV_SIEJTI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_TOV_SIEJTI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/list-z-rekomendatsiyami-TOV-SIEJTI.pdf


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 між адміністрацією і 

трудовим колективом департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради 

04.10.2019 

2018-2019 роки 

Клименко Юрій Миколайович 

вих. № 06.01-16/3358 

вх. № 12.01-30/3743 від 09.10.19 

№ 239 від 22.10.2019 
№ 12.01-30/3743 

від 22.10.19 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковою організацією Сумського 

регіонального управління Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» 

04.10.2019 

2016-2019 роки 

Братушка Володимир Васильович 

вих. № 561-Д від 08.10.2019 

вх. № 12.01-30/3757 від 10.10.19 

№ 240 від 22.10.2019 
№ 12.01-30/3757 

від 22.10.19 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Сумського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 

Сумської міської ради 

19.09.2019 

2019-2020 роки 

Шпаков Олег Федорович 

вих. № 01-27/263 від 01.10.2019 

вх. № 12.01-30/3823 від 16.10.2019 

№ 241 від 22.10.2019 
№ 12.01-30/3823 

від 22.10.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства 

«Сумиоблагроліс» 

08.10.2019 

2018-2020 роки 

Зорін Олександр Вікторович 

вих. № 408 від 10.10.2019 

вх. № 12.01-30/3827 від 17.10.2019 

№ 242 від 22.10.2019 
№ 12.01-30/3827 

від 22.10.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумський центр 

професійно-технічної освіти з дизайну та сфери 

послуг» 

02.09.2019 

2019-2020 роки 

Аніна Надія Григорівна 

вих. № 576 від 16.10.19 

вх. № 12.01-30/3838 від 17.10.2019 

№ 243 від 22.10.2019 
№ 12.01-30/3838 

від 22.10.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Державного підприємства 

«Сумський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» 

07.10.2019 

2016-2020 роки 

Хярм Віктор Миколайович 

вих. № 4/824 від 22.10.2019 

вх. № 12.01-30/3930 від 24.10.2019 

№ 244 від 31.10.2019 
№ 12.01-30/3930 

від 31.10.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області 

04.10.2019 

2015-2019 роки 

Демченко Олена Миколаївна 

вих. № 1333 від 21.10.2019 

вх. № 12.01-30/3929 від 24.10.2019 

№ 245 від 31.10.2019 
№ 12.01-30/3929 

від 31.10.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_Departament-zabezpechennya-resursnih-platezhiv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_Departament-zabezpechennya-resursnih-platezhiv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_Departament-zabezpechennya-resursnih-platezhiv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_-Derzhavnij-fond-spriyannya-molodizhnomu-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_-Derzhavnij-fond-spriyannya-molodizhnomu-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_-Derzhavnij-fond-spriyannya-molodizhnomu-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_-Derzhavnij-fond-spriyannya-molodizhnomu-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-KD_-Derzhavnij-fond-spriyannya-molodizhnomu-budivnitstvu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_Sumskogo-ZZSO-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_Sumskogo-ZZSO-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_Sumskogo-ZZSO-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_Sumskogo-ZZSO-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського спеціального реабілітаційного 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад            

№ 34» Сумської міської ради 

17.10.2019 

2019-2020 роки 

Шрамко Людмила Михайлівна 

вих № 01-58/94 від 24.10.2019 

вх. № 12.01-30/3953 25.10.2019 

№ 246 від 31.10.2019 
№ 12.01-30/3953 

від 31.10.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Центру реінтеграції бездомних осіб 

Лист з рекомендаціями Центру реінтеграції 

бездомних осіб 

02.01.2019 

2019-2021 роки 

Гмиря Андрій Михайлович 

вих. № 01-08/272 від 10.10.2019 

вх. № 12.01-30/3766 від 10.10.2019 

№ 247 від 31.10.2019 
№ 12.01-30/3766 

від 31.10.20109 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом ПАТ «Сумиобленерго» 

21.10.2019 

2019-2023 роки 

Дирбавка Ігор Богданович 

вих. № 63/14304 від 29.10.2019 

вх. № 12.01-30/4029 від 31.10.2019 

№ 248 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4029 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунальної установи «Сумський 

обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської 

обласної ради 

04.11.2019 

2019-2022 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих № 246 від 04.11.2019 

вх. № 12.01-30/4118 

№ 249 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4118 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів № 24 

17.09.2019 

2019-2020 роки 

Бондаренко Тетяна Миколаївна 

вих № 340 від 06.11.2019 

вх. № 12.01-30/4117 

№ 250 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4117 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДП МедТехСервіс» 

01.10.2019 

2019-2021 роки 

Олійник Віталій Анатолійович 

вих. № 32 від 04.11.2019 

вх. № 12.01-30/4123 

№ 251 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4123 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Медичний системний 

інтегральний сервіс» 

01.10.2019 

2019-2021 роки 

Каплун Олена Сергіївна 

вих. № 145 від 04.11.2019 

вх. № 12.01-30/4122 

№ 252 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4122 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «МЕДТЕХНИКА -СУМИ» 

01.10.2019 

2019-2021 роки 

Бульдович Олена Анатоліївна 

вих. № 58 від 04.11.2019 

вх. № 12.01-30/4121 

№ 253 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4121 

від 12.11.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_KU-SSRNVK-ZOSH-I-st-DNZ-34.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_KU-SSRNVK-ZOSH-I-st-DNZ-34.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_KU-SSRNVK-ZOSH-I-st-DNZ-34.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_KU-SSRNVK-ZOSH-I-st-DNZ-34.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_KU-SSRNVK-ZOSH-I-st-DNZ-34.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/List-z-rekomendatsiyami-TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/List-z-rekomendatsiyami-TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_PAT-Sumioblenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_PAT-Sumioblenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_SZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_SZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_SZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_DP-MEDTEHSERVIS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_DP-MEDTEHSERVIS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_DP-MEDTEHSERVIS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Medichnij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Medichnij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Medichnij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Medichnij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_MEDTEHNIKA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_MEDTEHNIKA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_MEDTEHNIKA-SUMI.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фінансовий системний 

інтегральний сервіс» 

01.10.2019 

2019-2021 роки 

Остапенко Олена Анатоліївна 

вих. № 7 від 04.10.2019 

вх. № 12.01-30/4120 

№ 254 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4120 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фарма системний інтегральний 

сервіс» 

01.10.2019 

2019-2021 роки 

Паляничка Яна Петрівна 

вих. № 1030 від 30.10.2019 

вх. № 12.01-30/4119 

№ 255 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4119 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунальної установи Сумської обласної 

ради «Сумський обласний центр відпочинку, 

оздоровлення, туризму та військово-патріотичного 

виховання» 

25.09.2019 

2019-2022 роки 

Пінчук Едуард Іванович 

вих.№ 153/04-01 від 08.11.2019 

вх. № 12.01-30/4154 

№ 256 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4154 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Громадської організації «Сумська 

обласна організація всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Україна» 

28.10.2019 

2019-2023 роки 

Могиленко Віталій Вікторович 

вих. № 64 від 11.11.2019 

вх. № 12.01-30/4170 

№ 257 від 12.11.2019 
№ 12.01-30/4170 

від 12.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради 

08.11.2019 

2020-2023 роки 

Кривцов Андрій Володимирович 

вих. № 1503/08.01-22 від 12.11.2019 

вх. № 12.01-30/4199 від 13.11.2019 

№ 258 від 19.11.2019 
№ 12.01-30/4199 

від 19.11.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського національного 

аграрного університету 

11.11.2019 

2019-2022 роки 

Ладика Володимир Іванович 

вих. № 3752/1 від 12.11.2019 

вх. № 12.01-30/4262 від 15.11.2019 

№ 259 від 19.11.2019 
№ 12.01-30/4262 

від 19.11.2019 

Колективний договір між адміністрацією Сумського 

коледжу економіки та торгівлі та профспілковим 

комітетом викладачів та співробітників коледжу 

22.03.2019 

2019-2022 роки 

Гончаренко Тетяна Миколаївна 

вих. № 215 від 14.11.2019 

вх. № 12.01-30/4261 від 15.11.2019 

№ 260 від 19.11.2019 
№ 12.01-30/4261 

від 19.11.2019 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЕНЕРА СУМИ» 

12.11.2019 

2019-2023 роки 

Лошак Ірина Вікторівна 

вих. № 11/6509 від 14.11.2019 

вх. № 12.01-30/4260 від 15.11.2019 

№ 261 від 19.11.2019 
№ 12.01-30/4260 

від 19.11.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Finansovij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Finansovij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Finansovij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Finansovij-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Farma-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Farma-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Farma-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Farma-sistemnij-integralnij-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_KUSOR-Sumskij-oblasnij-tsentr-vidpochinku.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_KUSOR-Sumskij-oblasnij-tsentr-vidpochinku.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_KUSOR-Sumskij-oblasnij-tsentr-vidpochinku.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_KUSOR-Sumskij-oblasnij-tsentr-vidpochinku.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_KUSOR-Sumskij-oblasnij-tsentr-vidpochinku.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_GO-SOO-VFST-Ukrayina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_GO-SOO-VFST-Ukrayina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_GO-SOO-VFST-Ukrayina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_GO-SOO-VFST-Ukrayina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_UAM-na-2020-2023.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_UAM-na-2020-2023.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_UAM-na-2020-2023.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-natsionalnij-agrarnij-universitet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-natsionalnij-agrarnij-universitet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-natsionalnij-agrarnij-universitet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-koledzh-ekonomiki-i-torgivli.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-koledzh-ekonomiki-i-torgivli.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Sumskij-koledzh-ekonomiki-i-torgivli.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_TOV-ENERA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_TOV-ENERA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_TOV-ENERA-SUMI.pdf


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) 

Колективний договір між комунальним 

некомерційним підприємством «Клінічна лікарня            

№ 4» Сумської міської ради та первинною 

профспілковою організацією Сумської міської 

клінічної лікарні № 4 Профспілки працівників 

охорони здоров’я України 

12.11.2019 

2019-2024 роки 

Сухомлин Андрій Олександрович 

вих. № 2214/01-13/13 від 18.11.2019 

вх. № 12.01-30/4292 від 19.11.2019 

№ 262 від 19.11.2019 
№ 12.01-30/4292 

від 19.11.2019 

Зміни та доповнення № 8 до колективного договору 

державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

08.05.2019 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 751/01-31 від 14.11.2019 

вх. № 12.01-30/4314 від 20.11.2019 

№ 263 від 26.11.2019 
№ 12.01-30/4314 

від 26.11.2019 

Зміни та доповнення № 9 до колективного договору 

державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

08.05.2019 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 758/01-31 від 15.11.2019 

вх. № 12.01-30/4315 від 20.11.2019 

№ 264 від 26.11.2019 
№ 12.01-30/4315 

від 26.11.2019 

Зміни та доповнення № 10 до колективного договору 

державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

08.05.2019 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 759/01-31 від 15.11.2019 

вх. № 12.01-30/4316 від 20.11.2019 

№ 265 від 26.11.2019 
№ 12.01-30/4316 

від 26.11.2019 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Сумського 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

області служби у справах дітей Сумської обласної 

державної адміністрації 

19.09.2019 

2017-2020 роки 

Прудіус Лариса Іванівна 

вих. № 694/01-07 від 15.11.2019 

вх. № 12.01-30/4368 

№ 266 від 26.11.2019 
№ 12.01-30/4368 

від 26.11.2019 

Зміни до колективного договору між виконавчим 

комітетом Сумської міської ради та профспілковою 

організацією виконавчого комітету Сумської міської 

ради, первинною профспілковою організацією центру 

надання адміністративних послуг у м. Суми 

професійної спілки працівників державних установ 

України 

31.10.2019 

2018-2020 роки 

Лисенко Олександр Миколайович 

вих. № 2201/03.02.02-08 від 

22.11.2019 

вх. №12.01-30/4416 

№ 267 від 26.11.2019 
№ 12.01-30/4416 

від 26.11.2019 

Колективний договір між уповноваженим 

Власниками органом та трудовим колективом 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агрофірма «Велес А» 

14.11.2019 

2019-2024 роки 

Великодній Анатолій Васильович 

вих. б/н від 28.11.2019 

вх. № 12.01-30/4537 від 02.12.2019 

№ 268 від 04.12.2019 
№ 12.01-30/4537 

від 04.12.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Klinichna-likarnya-4.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Klinichna-likarnya-4.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Klinichna-likarnya-4.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Klinichna-likarnya-4.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Klinichna-likarnya-4.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/KD_Klinichna-likarnya-4.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-8-DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-8-DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-8-DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-9-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-9-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-9-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-10-do-KD_-DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-10-do-KD_-DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-10-do-KD_-DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Sumskij-tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zmini-do-KD_Vikonavchij-komitet-Sumskoyi-miskoyi-radi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Agrofirma-Veles-A.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Agrofirma-Veles-A.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Agrofirma-Veles-A.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Agrofirma-Veles-A.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«БУДТРЕЙДИНГ» 

26.11.2019 

2020-2022 роки 

Рябіков Олексій Миколайович 

вих. № 124 від 27.11.2019 

вх. № 12.01-30/4538 від 02.12.2019 

№ 269 від 04.12.2019 
№ 12.01-30/4538 

від 04.12.2019 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

роботодавцем і трудовим колективом 

товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА 

СУМИ» 

02.12.2019 

2019-2023 роки 

Лошак Ірина Вікторівна 

вих. № 11/6906 від 02.19.2019 

вх. № 12.01-30/4556 від 03.12.2019 

№ 270 від 04.12.2019 
№ 12.01-30/4556 

від 04.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства «Клінічна лікарня № 5» Сумської 

міської ради 

31.10.2019 

2019-2021 роки 

Петренко В’ячеслав Юрійович 

вих. № 01-27/8/719 від 03.12.2019 

вх. № 12.01-30/4594 від 06.12.2019 

№ 271 від 11.12.2019 
№ 12.01-30/4594 

Від 11.12.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 27 «Світанок» 

06.12.2019 

2019-20120 роки 

Галілей Антоніна Іванівна 

вих. № 01-26/265 від 10.12.2019 

вх. № 12.01-30/4618 від 10.12.2019 

№ 272 від 11.12.2019 
№ 12.01-30/4618 

від 11.12.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумське підприємство 

обслуговування житла» 

06.12.2019 

2019-2021 роки 

Шевченко Сергій Анатолійович 

вих. № 91/194 від 09.12.2019 

вх. № 12.01-30/4627 від 10.12.2019 

№ 273 від 11.12.2019 
№ 12.01-30/4627 

від 11.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОЛТРАНС СУМИ» 

27.06.2019 

2019-2022 роки 

Олефіренко Олег Іванович 

вих № 12 від 19.10.2019 

вх. № 12.01-30/4626 від 10.12.2019 

№ 274 від 11.12.2019 
№ 12.01-30/4626 

від 11.12.2019 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

04.12.2019 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/2739 від 04.12.2019 

вх. № 12.01-30/4634 від 10.112.2019 

№ 275 від 11.12.2019 
№ 12.01-30/4634 

від 11.12.2019 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

01.12.2019 

2018-2019 роки 

Сагач Анатолій Григорович 

вих. № 20/9220 від 11.12.2019 

вх. № 12.01-30/4646 від 11.12.2019 

№ 276 від 11.12.2019 
№ 12.01-30/4646 

від 11.12.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Budtrejding.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Budtrejding.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Budtrejding.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Budtrejding.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Enera-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Enera-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Enera-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Enera-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_DNZ-27-Svitanok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_DNZ-27-Svitanok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_DNZ-27-Svitanok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Sumske-pidpriyemstvo-obslugovuvannya-zhitla.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Sumske-pidpriyemstvo-obslugovuvannya-zhitla.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Sumske-pidpriyemstvo-obslugovuvannya-zhitla.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_TOV-Sumske-pidpriyemstvo-obslugovuvannya-zhitla.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Oltrans-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Oltrans-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Oltrans-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KP-Miskvodokanal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KP-Miskvodokanal.pdf


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) 

комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 17 «Радість» 

17.10.2019 

2019-2020 роки 

Батарчук Аліна Володимирівна 

вих. № 01-59/406 від 10.12.2019 

вх. № 12.01-30/4667 від 13.12.2019 

№ 277 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4667 

від 18.12.2019 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Сумського санаторного 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 

«Оленка» 

20.11.2019 

2019-2020 роки 

Горошко Алла Вікторівна 

вих. № 178 від 11.12.2019 

вх. № 12.01-30/4666 від 13.12.2019 

№ 278 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4666 

від 18.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Група компаній «Трезор» 

20.11.2019 

2019-2022 роки 

Яцина Микола Іванович 

вих. № 029 від 09.12.2019 

вх. № 12.01-30/4665 від 13.12.2019 

№ 279 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4665 

від 18.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального автотранспортного 

підприємства Сумської обласної ради 

12.12.2019 

2019-2023 роки 

Блинник Володимир Миколайович 

вих. № 105 від 13.12.2019 

вх. № 12.01-30/4717 від 17.12.2019 

№ 280 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4717 

від 18.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунальної установи «Центр матері та 

дитини» 

06.12.2019 

2020-2022 роки 

Осадча Наталія Григорівна 

вих. № 98 від 16.12.2019 

вх. № 12.01-30/4718 від 17.12.2019 

№ 281 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4718 

від 18.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Державного навчального закладу 

«Сумський центр професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості» 

09.12.2019 

2020-2022 роки 

Гузь Михайло Олексійович 

вих. № 212 від 12.12.2019 

вх. № 12.01-30/4719 від 17.12.2019 

№ 282 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4720 

від 18.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

09.12.2019 

2020-2023 роки 

Радченко Роман Вікторович 

вих. № 19/119/3/18787 від 12.12.2019 

вх. № 12.01-30/4720 від 17.12.2019 

№ 283 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4720 

від 18.12.2019 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Домінанта» 

21.10.2019 

2019-2021 роки 

Яковлєв Микола Володимирович 

вих. № 97 від 27.11.2019 

вх. № 12.01-30/4716 від 17.12.2019 

№ 284 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4716 

від 18.12.2019 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KP-Miskvodokanal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_KP-Miskvodokanal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-DNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-DNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-DNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Grupa-kompanij-Trezor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Grupa-kompanij-Trezor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Grupa-kompanij-Trezor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TSentr-materi-ta-ditini-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TSentr-materi-ta-ditini-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TSentr-materi-ta-ditini-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-tsentr-profesijno-tehnichnoyi-osviti-Derzhsluzhbi-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-tsentr-profesijno-tehnichnoyi-osviti-Derzhsluzhbi-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-tsentr-profesijno-tehnichnoyi-osviti-Derzhsluzhbi-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-tsentr-profesijno-tehnichnoyi-osviti-Derzhsluzhbi-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-NDEKTS-MVS-Ukrayini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-NDEKTS-MVS-Ukrayini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_Sumskij-NDEKTS-MVS-Ukrayini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Dominanta.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Dominanta.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Dominanta.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДЕСЕН» 

08.11.2019 

2019-2023 роки 

Нечаєв Сергій Сергійович 

вих. № 22 від 16.12.2019 

вх. № 12.01-30/4753 від 18.12.2019 

№ 285 від 18.12.2019 
№ 12.01-30/4753 

від 18.12.2018 

Колективний договір мж адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «РЕСУРСМАШ» 

18.12.2019 

2020-2022 роки 

Кобичева Олена Володимирівна 

вих. № 21 від 18.12.2019 

вх. № 12.01-30/4829 від 21.12.2019 

№ 286 від 21.12.2019 
№ 12.01-30/4829 

від 21.12.2019 

Колективний договір мж адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «БРАМА ГРУП» 

02.10.2019 

2019-2020 роки 

Заболотний Володимир Олексійович 

вих. № 1 від 20.12.2019 

вх. № 12.01-30/4863 від 21.12.2019 

№ 287 від 21.12.2019 
№ 12.01-30/4863 

від 21.12.2019 

Зміни до колективного договору між роботодавцем та 

трудовим колективом Сумського обласного 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів 

20.12.2019 

2018-2020 роки 

Космакова Олена Василівна 

вих. № 01-168/1259 від 21.12.2019 

вх. № 12/01-30/4862 від 21.12.2019 

№ 288 від 21.12.2019 
№ 12.01-30/4862 

від 21.12.2019 

Зміни до колективного договору між роботодавцем та 

трудовим колективом Центру реінтеграції бездомних 

осіб 

Лист з рекомендаціями Центру реінтеграції 

бездомних осіб 

16.12.2019 

2019-2021 роки 

Гмиря Андрій Михайлович 

вих. № 01-08/371 від 17.12.2019 

вх. № 12.01-30/4830 від 20.12.2019 

№ 289 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4830 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 

27.11.2019 

2019-2020 роки 

Авраменко Любов Михайлівна 

вих. № 67 від 23.12.2019 

вх. № 12.01-30/4884 від 24.12.2019 

№ 290 від 13.01.2019 
№ 12.01-30/4884 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом товариства з додатковою 

відповідальністю «Будінмашсервіс» 

18.11.2019 

2019-2021 роки 

Ляшенко Віктор Петрович 

вих. № 01/138 від 24.12.2019 

вх. № 12.01-30/4888 від 24.12.2019 

№ 291 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4888 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумський медичний центр 

«Сімейна поліклініка» 

20.12.2019 

2020-2021 роки 

Виноград Сергій Петрович 

вих. № 179 від 23.12.2019 

вх. № 12.01-30/4900 від 26.12.2019 

№ 292 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4900 

від 13.01.2019 

Доповнення до колективного договору 

Ковпаківського районного суду міста Суми 

20.12.2019 

2017-2020 роки 

Пономаренко Вікторія Іванівна 

вих. № 06-09/19 від 23.12.2019 

вх. № 12.01-30/4901 від 26.12.2019 

№ 293 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4901 

від 13.01.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-DESEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-DESEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-DESEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Resursmash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Resursmash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-Resursmash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-BRAMA-GRUP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-BRAMA-GRUP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/KD_TOV-BRAMA-GRUP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Fond-sotsialnogo-zahistu-invalidiv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Fond-sotsialnogo-zahistu-invalidiv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zmini-do-KD_Fond-sotsialnogo-zahistu-invalidiv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/list-z-rekomendatsiyami-TSentru-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/list-z-rekomendatsiyami-TSentru-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_KU-SSSH-17.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_KU-SSSH-17.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_KU-SSSH-17.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budinmashservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budinmashservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budinmashservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-SMTS-Simejna-poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-SMTS-Simejna-poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-SMTS-Simejna-poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-SMTS-Simejna-poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Dopovnennya-do-KD_Kovpakivskij-rajonnij-sud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Dopovnennya-do-KD_Kovpakivskij-rajonnij-sud.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Аквітан» 

20.12.2019 

2020-2022 роки 

Романенко Сергій Іванович 

вих. № 204 від 26.12.20109 

вх. № 12.01-30/4905 від 26.12.2019 

№ 294 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4905 

від 13.01.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Сумської області та 

профспілковим комітетом Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

Сумської обласної державної адміністрації 

18.12.2019 

2017-2020 роки 

Лукашенко Сергій Васильович 

вих. № 01/1024 від 26.12.2019 

вх. № 12.01-30/4936 від 27.12.2019 

№ 295 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4936 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського дошкільного навчального 

закладу № 12 «Олімпійський» 

19.12.2019 

2020-2022 роки 

Мірошниченко Валентина 

Олександрівна 

вих. № 01-13.02/378 від 26.12.2019 

вх. № 12.01-30/4962 від 28.12.2019 

№ 296 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4962 

від 13.01.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом головного 

управління Пенсійного фонду України в Сумській 

області 

04.10.2019 

Зленко Тетяна Володимирівна 

вих. № 43579/08.1-25 від 26.12.2019 

вх. № 12.01-30/4964 від 28.12.2019 

№ 297 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4964 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «БЮДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 3» 

16.12.2019 

2020-2022 роки 

Андрущенко Іван Михайлович 

вих. № 61/в від 27.12.2019 

вх. № 12.01-30/4963 від 28.12.2019 

№ 298 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/4963 

від 13.01.2020 

Зміни та доповнення № 11 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

13.10.2019 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 751/01-31 від 26.12.2019 

вх. № 12.01-30/10 від 02.01.2020 

№ 299 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/10 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 28 

«Ювілейний» 

18.12.2019 

2019-2020 роки 

Солодовник Ольга Олександрівна 

вих. № 361 від 23.12.2019 

вх. № 12.01-30/60 від 09.01.2020 

№ 300 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/60 

від 13.01.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Akvitan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Akvitan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Akvitan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-tsivilnogo-zahistu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-12-Olimpijskij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-12-Olimpijskij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-12-Olimpijskij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Golovne-upravlinnya-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Golovne-upravlinnya-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Golovne-upravlinnya-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Golovne-upravlinnya-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budivelno-montazhne-upravlinnya-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budivelno-montazhne-upravlinnya-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budivelno-montazhne-upravlinnya-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Budivelno-montazhne-upravlinnya-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_DP-Sumskij-ekspertno-tehnichnij-tsentr-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-28-YUvilejnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-28-YUvilejnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-28-YUvilejnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_SDNZ-28-YUvilejnij.pdf


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) 

Колективний договір між власником та трудовим 

колективом приватного підприємства «Магнат» 

18.12.2019 

2020-2025 роки 

Тамаркін Ігор Володимирович 

вих. № 1/53 від 20.12.2019 

вх. № 12.01-30/76 від 09.01.2020 

№ 301 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/76 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Спецтехстрой» 

27.12.2019 

2020-2022 роки 

Мусієнко Олександр Миколайович 

вих. № 3 від 11.01.2020 

вх. № 12.01-30/106 від 13.01.2020 

№ 302 від 13.01.2020 
№ 12.01-30/106 

від 13.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЖИЛИЩНИК» 

10.01.2020 

2020-2024 роки 

Куліш Юрій Іванович 

вих. № 1 від 13.01.2020 

вх. № 12.01-30/146 від 15.01.2020 

№ 303 від 22.01.2020 
№ 12.01-30/146 

від 22.01.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом товариства з 

обмеженою відповідальністю «Шафран і К» 

29.10.2019 

2019-2021 роки 

Стулень Ірина Валентинівна 

вих. № 31 від 29.10.2019 

вх. №№ 12.01-30/147 від 15.01.2020 

№ 304 від 22.01.2020 
№ 12.01-30/147 

від 22.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«СЕХМЕТ» 

10.01.2020 

2020-2021 роки 

Виноград Людмила Михайлівна 

вих. № 1 від 10.01.2020 

вх. № 12.01-30/152 від 15.01.2020 

№ 305 від 22.01.2020 
№ 12.01-30/152 

від 22.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Медичний центр «СЕХМЕТ» 

10.01.2020 

2020-2021 роки 

Виноград Сергій Петрович 

вих. № 3 від 10.01.2020 

вх. № 12.01-30/153 від 15.01.2020 

№ 306 від 22.01.2020 
№ 12.01-30/153 

від 22.01.2020 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 

08.01.2020 

2020-2022 роки 

Рогова Віра Іванівна 

вих. № 22 від 15.01.2020 

вх. № 12.01-30/151 від 15.01.2020 

№ 307 від 22.01.2020 
№ 12.01-30/151 

від 22.01.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Державного позашкільного 

оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник» 

17.12.2019 

2019-2021 роки 

Палкіна Світлана Олексіївна 

вих. № 02.04/15 від 15.01.2020 

вх. № 12.01-30/241 від 21.01.2020 

№ 308 від 22.01.2020 
№ 12.01-30/241 

від 22.01.2020 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВЕРБА МЕДІКАЛ» 

17.12.2019 

2020-2022 роки 

Троцький Сергій Володимирович 

вих № 4 від 16.01.2020 

вх. № 12.01-30/240 від 21.01.2020 

№ 309 від 22.01.2020 
№№ 12.01-30/240 

від 22.01.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_PP-Magnat.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_PP-Magnat.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Spetstehstroj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Spetstehstroj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Spetstehstroj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-ZHilishhnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-ZHilishhnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-ZHilishhnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_TOV-SHafran.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_TOV-SHafran.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_TOV-SHafran.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Medichnij-tsentr-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Medichnij-tsentr-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-Medichnij-tsentr-Sehmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_KU-SSSH-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_KU-SSSH-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_KU-SSSH-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_DPOZST-Rovesnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_DPOZST-Rovesnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zmini-do-KD_DPOZST-Rovesnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-VERBA-MEDIKAL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-VERBA-MEDIKAL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/KD_TOV-VERBA-MEDIKAL.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом державної установи «Сумський слідчий 

ізолятор» 

24.01.2020 

2020-2023 роки 

Яковлєв Ігор Сергійович 

вих. № 14/09-7236-яв-20 від 

28.01.2020 

вх. від 31.01.2020 

№ 310 від 03.02.2020 
№ 12.01-30/412 

від 03.02.2020 

Зміни до колективного договору Сумського 

державного педагогічного університету                                             

ім. А.С. Макаренка 

26.12.2019 

2019-2022 роки 

Лянной Юрій Олегович 

вих № 403 від 24.01.2020 

вх. № 12.01-30/414 від 31.01.2020 

№ 311 від 03.02.2020 
№ 12.01-30/414 

від 03.02.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору 

комунального підприємства «Центр догляду за 

тваринами» Сумської міської ради 

27.12.2019 

2018-2020 роки 

Катишев Володимир Олександрович 

вих. № б/н від 22.12.2020 

вх. № 12.01-30/415 від 31.01.2020 

№ 312 від 03.02.2020 
№ 12.01-30/415 

від 03.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного підприємства «СОГОР» 

13.01.2020 

2020-2024 роки 

Нонко Євгеній Геннадійович 

вих. № 15 від 27.01.2020 

вх. № 12.01-30/413 від 31.01.2020 

№ 313 від 03.02.2020 
№ 12.01-30/413 

від 03.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Суми-Продресурс-2009» 

24.01.2020 

2020-2022 роки 

Рєзнік Василь Андрійович 

вих. № 4 від 30.01.2020 

вх. № 12.01-30/416 від 31.01.2020 

№ 314 від 03.02.2020 
№ 12.01-30/416 

від 03.02.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Сумського 

центру соціально психологічної реабілітації дітей 

області служби у справах дітей Сумської обласної 

державної адміністрації 

02.01.2020 

2017-2020 роки 

Прудіус Лариса Іванівна 

вих. № 60/01-07 від 31.01.2020 

вх. № 12.01-30/492 від 06.02.2020 

№ 315 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/492 

від 11.02.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумської обласної спілки 

споживчих товариств 

01.03.2019 

2018-2020 роки 

Галаєв Магомед-Шаріпу 

Джамалович 

вих. № 8 від 02.02.2020 

вх. № 12.01.30/493 від 11.02.2020 

№ 316 від 11.02.2020 
№ 12.01.30/493 

від 11.02.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом спілки споживчих товариств 

«Спілка споживчих товариств Сумської області» 

01.03.2019 

2018-2020 роки 

Галаєв Магомед-Шаріпу 

Джамалович 

вих. № 7 від 02.02.2020 

вх. № 12.01-30/496 від 06.02.2020 

№ 317 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/496 

від 11.02.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_DU-Sumskij-slidchij-izolyator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_DU-Sumskij-slidchij-izolyator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_DU-Sumskij-slidchij-izolyator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovnennya-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovnennya-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovnennya-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_PP-Sogor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_PP-Sogor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-Sumi-Prodresurs-2009.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-Sumi-Prodresurs-2009.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-Sumi-Prodresurs-2009.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sum.-tsentr-sots-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sum.-tsentr-sots-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sum.-tsentr-sots-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sum.-tsentr-sots-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sum.-tsentr-sots-psihologichnoyi-reabilitatsiyi-ditej-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumska-oblasna-spilka-spozhivchih-tovaristv-prot-1-vid-01.03.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumska-oblasna-spilka-spozhivchih-tovaristv-prot-1-vid-01.03.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumska-oblasna-spilka-spozhivchih-tovaristv-prot-1-vid-01.03.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SST-Spilka-spozhivchih-tovaristv-Sumskoyi-oblasti-prot-2-vid-01.03.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SST-Spilka-spozhivchih-tovaristv-Sumskoyi-oblasti-prot-2-vid-01.03.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SST-Spilka-spozhivchih-tovaristv-Sumskoyi-oblasti-prot-2-vid-01.03.19.pdf


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 та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Сумського 

науково-дослідного центру продуктивності 

агропромислового комплексу 

28.11.2019 

2018-2021 роки 

Суховій Олексій Петрович 

вих. № 7 від 30.01.2020 

вх. № 12.01-30/491 від 06.02.2020 

№ 318 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/491 

від 11.02.2020 

Зміни № 2 до колективного договору між 

роботодавцем та трудовим колективом Центру 

реінтеграції бездомних осіб 

30.01.2020 

2019-2021 роки 

Гмиря Андрій Михайлович 

вих. № 01-08/45 від 31.01.2020 

вх. № 12.01-30/468 від 05.02.2020 

№ 319 від 18.02.2020 
№ 12.01-30/468 

від 19.02.2020 

Колективний договір товариства з обмеженою 

відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«КОМЕНЕРГО-СУМИ» 

30.01.2020 

2020-2023 роки 

Грицюк Ігор Іванович 

вих. № 81/07-02 від 05.02.2020 

вх. № 12.01-30/489 від 06.02.2020 

№ 320 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/489 

від 11.02.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумської обласної спілки 

споживчих товариств 

01.08.2019 

2018-2020 роки 

Галаєв Магомед-Шаріпу 

Джамалович 

вих. № 10 від 05.02.2020 

вх. № 12.01-30/498 від 06.02.2020 

№ 321 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/498 

від 11.02.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом спілки споживчих товариств 

«Спілка споживчих товариств Сумської області» 

01.08.2019 

2018-2020 роки 

Галаєв Магомед-Шаріпу 

Джамалович 

вих. № 9 від 05.02.2020 

вх. № 12.01-30/497 від 06.02.2020 

№ 322 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/497 

від 11.02.2020 

Зміни до колективного договору між роботодавцем та 

профспілковим комітетом профспілкової організації 

викладачів і співробітників Сумського національного 

аграрного університету профспілки працівників 

освіти і науки України 

04.02.2020 

2019-2022 роки 

Ладика Володимир Іванович 

вих. № 410 від 05.02.2020 

вх. № 12.01-30/490 від 06.02.2020 

№ 323 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/490 

від 11.02.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

04.12.2019 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/320 від 29.01.2020 

вх. № 12.01-30/561 від 10.02.2020 

№ 324 від 11.02.2020 
№ 12.01-30/561 

від 11.02.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством 

09.02.2020 

2019-2024 роки 

Сухомлин Андрій Олександрович 

вих. № 302/01-13/13 від 07.02.2020 
№ 325 від 11.02.2020 

№ 12.01-30/575 

від 11.02.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumskij-naukovo-doslidnij-tsentr-produktivnosti-APK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumskij-naukovo-doslidnij-tsentr-produktivnosti-APK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumskij-naukovo-doslidnij-tsentr-produktivnosti-APK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumskij-naukovo-doslidnij-tsentr-produktivnosti-APK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-2-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-2-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-2-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-KK-Komenergo-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-KK-Komenergo-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-KK-Komenergo-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumska-oblasna-spilka-spozhivchih-tovaristv-prot-3-vid-01.08.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumska-oblasna-spilka-spozhivchih-tovaristv-prot-3-vid-01.08.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_Sumska-oblasna-spilka-spozhivchih-tovaristv-prot-3-vid-01.08.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SST-Spilka-spozhivchih-tovaristv-Sumskoyi-oblasti-prot-4-vid-01.08.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SST-Spilka-spozhivchih-tovaristv-Sumskoyi-oblasti-prot-4-vid-01.08.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SST-Spilka-spozhivchih-tovaristv-Sumskoyi-oblasti-prot-4-vid-01.08.19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf


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) 

«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради та 

первинною профспілковою організацією Сумської 

міської клінічної лікарні № 4 Профспілки працівників 

охорони здоров’я України 

вх. № 12.01-30/575 від 11.02.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального підприємства 

«Зелене будівництво» Сумської міської ради 

28.12.2019 

2016-2019 роки 

Лаврик Володимир Володимирович 

вих. №  95 від 07.02.2020 

вх. № 12.010-30/650 від 14.02.2020 

№ 326 від 18.02.2020 
№ 12.01-30/650 

від 19.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

20.01.2020 

2020-2022 роки 

Антонова Лариса Володимирівна 

вих. № 145 від 11.02.2020 

вх. № 12.01-30/648 від 14.02.2020 

№ 327 від 18.02.2020 
№ 12.01-30/648 

від 19.02.2020 

Колективний договір приватного спеціалізованого 

підприємства «УкрРосХим» 

27.12.2019 

2020-2022 роки 

Хижняк Олександр Володимирович 

вих. № 29 від 06.02.2020 

вх. № 12.01-30/649 від 14.02.2020 

№ 328 від 18.02.2020 
№ 12.01-30/649 

від 19.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 

«Промтрансенерго» 

01.02.2020 

2020-2022 роки 

Косенко Володимир Іванович 

вих. № б/н від 13.02.2020 

вх. № 12.01-30/652 від 14.02.2020 

№ 329 від 18.02.2020 
№ 12.01-30/652 

від 19.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом Управління Державного агентства 

рибного господарства у Сумській області 

27.12.2019 

2020-2023 роки 

Непочатов Олександр Миколайович 

вих. № 1-16-7/210-20 від 13.02.2020 

вх. № 12.01-30/651 від 14.02.2020 

№ 330 від 18.02.2020 
№ 12.01-30/651 

від 19.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Артторг» 

27.01.2020 

2020-2022 роки 

Кривенко Михайло Іванович 

вих. № 13/02 від 12.02.2020 

вх. № 12.01-30/647 від 14.02.2020 

№ 331 від 18.01.2020 
№ 12.01-30/647 

від 19.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунальної установи 

«Міський міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат» Сумської міської ради 

04.04.2019 

2019-2020 роки 

Котлярова Юлія Олександрівна 

вих. № 19 від 05.02.2020 

вх. № 12.01-30/673 від 17.02.2020 

№ 332 від 18.01.2020 
№ 12.01-30/673 

від 19.02.2020 

Колективний договір комунального закладу Сумської 

міської ради - Сумської дитячої музичної школи № 3 

29.01.2020 

2020-2021 роки 

Федоренко Ніна Петрівна 

вих. № 8/01-27 від 31.01.2020 

вх. № 12.01-30/702 від 18.02.2020 

№ 333 від 18.01.2020 
№ 12.01-30/702 

від 19.02.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_KP-Zelene-budivnitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_KP-Zelene-budivnitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_KP-Zelene-budivnitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_PSP-UkrRosHim.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_PSP-UkrRosHim.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-NVP-Promtransenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-NVP-Promtransenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-NVP-Promtransenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-NVP-Promtransenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Upravlinnya-Derzhagentstva-ribnogo-gospodarstva-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Upravlinnya-Derzhagentstva-ribnogo-gospodarstva-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Upravlinnya-Derzhagentstva-ribnogo-gospodarstva-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-Arttorg.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-Arttorg.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_TOV-Arttorg.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Miskij-mizhshkilnij-navchalno-virobnichij-kombinat-SMR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Miskij-mizhshkilnij-navchalno-virobnichij-kombinat-SMR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Miskij-mizhshkilnij-navchalno-virobnichij-kombinat-SMR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KU-Miskij-mizhshkilnij-navchalno-virobnichij-kombinat-SMR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KZ-SMR-Sumska-dityacha-muzichna-shkola-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_KZ-SMR-Sumska-dityacha-muzichna-shkola-3.pdf


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 між адміністрацією 

та профспілковим комітетом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумиоблавтотранс» 

24.01.2020 

2018-2021 роки 

Тертишний Микола Михайлович 

вих. № 1/01-06 від 13.02.2020 

вх. № № 12.01-30/741 від 20.02.2020 

№ 334 від 26.02.2020 
№ 12.01-30/741 

від 27.02.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГЕРМЕС СУМИ» 

17.01.2020 

2018-2023 роки 

Рєзнік Віталій Миколайович 

вих. № 6 від 12.02.2020 

вх. № 12.01-30/740 від 20.02.2020 

№ 335 від 26.02.2020 
№ 12.01-30/740 

від 27.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 

області 

17.02.2020 

2020-2024 роки 

Демченко Олена Миколаївна 

вих. № 248 від 21.02.2020 

вх. № 12.01-30/796 від 24.02.2020 

№ 336 від 26.02.2020 
№ 12.01-30/796 

від 27.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського навчального 

дошкільного закладу (центр розвитку дитини) № 18 

«Зірниця» Сумської міської ради 

20.020.2020 

2020-2022 року 

Шевич Кристина Володимирівна 

вих. № 57/01-60 від 20.02.2020 

вх. № 12.01-30/819 від 26.02.2020 

№ 337 від 26.02.2020 
№ 12.01-30/819 

від 27.02.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДАХЦЕНТР» 

24.02.2020 

2020-2020 роки 

Корольов Олександр Олегович 

вих. № 26-02/20 від 26.02.2020 

вх. № № 12.01-30/896 від 28.02.2020 

№ 338 від 04.03.2020 
№ 12.01-30/896 

від 05.03.2020 

Колективний договір між командуванням та 

трудовим колективом військової частини 3051 

Національної гвардії України 

21.02.2020 

2020-2025 роки 

Казанцев Євген Михайлович 

вих. № 40/51/33-431 від 27.02.2027 

вх. № 12.01-308896 від 28.02.2020 

№ 339 від 04.03.2020 
№ 12.01-30/896 

від 05.03.2020 

Колективний договір між адміністрацією і первинною 

профспілковою організацією Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації 

11.01.2020 

2020-2023 роки 

Гробова Вікторія Павлівна 

вих. № 01-13/575 від 05.02.2020 

вх. № 12.01-30/955 від 04.03.2020 

№ 340 від 04.03.2020 
№ 12.01-30/955 

від 05.03.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумської регіональної 

державної лабораторії Державної служби України з 

питань безпечності продуктів та захисту споживачів 

28.02.2020 

2019-2021 роки 

Коваленко Олександр Іванович 

вих. № 06-53/226 від 04.03.2020 

вх. № 12.01-30/996 від 06.03.2020 

№ 341 від 12.03.2020 
№ 12.01-30/996 

від 13.03.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору 

Акціонерного товариства «Сумський завод насосного 

27.02.2020 

2019-2020 роки 

Ковтун Олександр Миколайович 

вих. № 39.1-30/01756 від 02.03.2020 

вх. № 12.01-30/997 від 06.03.2020 

№ 342 від 12.03.2020 
№ 12.01-30/997 

від 13.03.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_-TOV-Sumioblavtotrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_-TOV-Sumioblavtotrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_-TOV-Sumioblavtotrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_TOV-Germes-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_TOV-Germes-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zmini-do-KD_TOV-Germes-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_Region.-tsentr-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_SNDZ-18.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_SNDZ-18.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_SNDZ-18.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/KD_SNDZ-18.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_TOV-Dahtsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_TOV-Dahtsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_TOV-Dahtsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_VCH-3051-Natsgvardiyi-Ukrayini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_VCH-3051-Natsgvardiyi-Ukrayini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_VCH-3051-Natsgvardiyi-Ukrayini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Departament-osviti-i-nauki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Departament-osviti-i-nauki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Departament-osviti-i-nauki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-regionalna-derzhavna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-regionalna-derzhavna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-regionalna-derzhavna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-regionalna-derzhavna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-Nasosenergomash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-Nasosenergomash.pdf


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) 

та енергетичного машинобудування 

«Насосенергомаш» 

 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

відокремленим підрозділом «Сумська вагонна 

дільниця» Державного підприємства «Південна 

залізниця» та первинною профспілковою 

організацією Сумської вагонної дільниці 

12.02.2020 

2014-2015 роки 

Букін Олександр Петрович 

вих. № ПК01-6 Суми-01-7/303 

від 05.03.2020 

вх. № 12.01-30/1045 від 11.03.2020 

№ 343 від 12.03.2020 
№ 12.01-30/997 

від 13.03.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

трудовим колективом Сумського міського центру 

зайнятості 

26.02.2020 

2015-2020 роки 

Кухтик Микола Григорович 

вих. №. 05/362 від 10.03.2020 

вх. № 12.01-30/1044 від 11.03.2020 

№ 344 від 12.03.2020 
№ 12.01-30/1044 

від 13.03.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

23.08.2019 

2010-2012 роки 

Ткаченко Валерій Васильович 

вих. № 16/08-163 від 11.03.2020 

вх. № 12.01-30/1057 від 12.03.2020 

№ 345 від 12.03.2020 
№ 12.01-30/1057 

від 13.03.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України у Сумській області 

21.02.2020 

2019-2021 роки 

Лаврик Віра Іванівна 

вих. № 287/15-10 від 05.03.2020 

вх. № 12.01-30/1056 від 12.03.2020 

№ 346 від 12.03.2020 
№ 12.01-30/1056 

від 13.03.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

03.10.2019 

2010-2012 роки 

Ткаченко Валерій Васильович 

вих. № 16/08-164 від 12.03.2020 

вх. № 12.01-30/1079 від 13.03.2020 

№ 347 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1079 

від 25.03.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

23.01.2020 

2010-2012 роки 

Ткаченко Валерій Васильович 

вих. № 16/08-165 від 12.03.2020 

вх. № 12.01-30/1080 від 13.03.2020 

№ 348 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1080 

від 25.03.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СТАЛЬМОНТАЖ» 

05.03.2020 

2019-2022 роки 

Терещенко Ігор ВІкторович 

вих. № 12.01-30/1081 від 13.03.2020 

вх. № 01/4 від 06.03.2020 

№ 349 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1081 

від 25.03.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом державного підприємства 

«Сумський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» 

24.02.2020 

2016-2020 роки 

Хярм Віктор Миколайович 

вих. № 4/298 від 10.03.2020 

вх. № 12.01-30/1082 від 13.03.2020 

№ 350 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1082 

від 25.03.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-Nasosenergomash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-Nasosenergomash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-DP-Pivdenna-zaliznitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-DP-Pivdenna-zaliznitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-DP-Pivdenna-zaliznitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-DP-Pivdenna-zaliznitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-DP-Pivdenna-zaliznitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_Sumskij-miskij-tsentr-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_Sumskij-miskij-tsentr-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_Sumskij-miskij-tsentr-zajnyatosti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-Pivdennoyi-zaliznitsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-Pivdennoyi-zaliznitsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-Pivdennoyi-zaliznitsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Fond-sotsialnogo-strahuvannya-Ukrayini-u-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Fond-sotsialnogo-strahuvannya-Ukrayini-u-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Fond-sotsialnogo-strahuvannya-Ukrayini-u-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-prot.17-vid-03.10.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-prot.17-vid-03.10.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-prot.17-vid-03.10.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-prot.01-vid-23.01.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-prot.01-vid-23.01.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-prot.01-vid-23.01.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_TOV-STALMONTAZH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_TOV-STALMONTAZH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_TOV-STALMONTAZH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського обласного центру соціально-

психологічної допомоги Сумської обласної державної 

адміністрації 

03.03.2020 

2020-2023 роки 

Бересь Тетяна Іванівна 

вих. № 40 від 12.03.2020 

вх. № 12.01-30/1083 від 13.03.2020 

№ 351 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1083 

від 25.03.2020 

Колективний договір комунального некомерційного 

підприємства «Клінічна стоматологічна поліклініка» 

Сумської міської ради 

20.02.2020 

2020-2025 роки 

Сметанін Михайло Олександрович 

вих. № 01-16/10/438 від 13.03.2020 

вх. № 12.01-30/1108 від 17.03.2020 

№ 352 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1108 

від 25.03.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом приватного акціонерного 

товариства «Сумське підприємство «Агротехсервіс» 

10.03.2020 

2020-2022 роки 

Дунь Людмила Іванівна 

вих. № 49 від 16.03.2020 

вх. № 12.01-30/1163 від 20.03.2020 

№ 353 від 24.03.2020 
№ 12.01-30/1163 

від 25.03.2020 

Зміни до додатку № 1 колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Управління 

Державної міграційної служби України в Сумській 

області 

25.03.2020 

2018-2020 роки 

Костєнніков Дмитро Михайлович 

вих. № 5901.12-2762/59.1-20 від 

31.03.2020 

вх. № 12.01-30/1300 від 31.03.2020 

№ 354 від 01.04.2020 
№ 12.01-30/1300 

02.04.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом виконавчого апарату Сумської обласної 

ради 

12.03.2020 

2020 рік 

Токарь Володимир Миколайович 

вих. № 01-28/145 від 24.03.2020 

вх. № 12.01-30/1306 від 01.04.2020 

№ 355 від 07.04.2020 
№ 12.01-30/1306 

від 08.04.2020 

Зміни до колективного між адміністрацією  

Управління поліції охорони в Сумській області та 

профспілковими організаціями Управління поліції 

охорони в Сумській області 

31.03.2020 

2019-2020 роки 

Антонюк Олег Олександрович 

вих. № 770/43/38/1/01-2020                 

від 31.03.2020 

вх. № 12.01-30/1322 від 02.04.2020 

№ 356 від 07.04.2020 
№ 12.01-30/1322 

від 08.04.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОЛ-ФАРМА» 

02.04.2020 

2020-2023 роки 

Степаненко Андрій Анатолійович 

вих. № 1 від 01.04.2020 

вх. №12.01-30/1362 від 07.04.2020 

№ 357 від 07.04.2020 
№ 12.01-30/1362 

від 08.04.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Виробничого підприємства «ВОЛНА» 

07.02.2020 

2020-2023 року 

Ковпак Сергій Іванович 

вих. № 23 від 30.03.2020 

вх. № 12.01-30/1402 від 09.04.2020 

№ 358 від 15.04.2020 
вх. № 12.01-30/1402 

від 16.04.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок)  № 29 «Росинка» 

03.03.2020 

2020-2021 роки 

Чепуренко Галина Василівна 

вих. № 17а від 10.03.2020 

вх. № 12.01-30/1449 від 15.04.2020 

№ 359 від 15.04.2020 
№ 12.01-30/1449 

від 16.04.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Sum.obl.tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-dopomogi-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Sum.obl.tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-dopomogi-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Sum.obl.tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-dopomogi-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_Sum.obl.tsentr-sotsialno-psihologichnoyi-dopomogi-SODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_KNP-Klinichna-stomatologichna-poliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_KNP-Klinichna-stomatologichna-poliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_KNP-Klinichna-stomatologichna-poliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_PrAT-SP-Agrotehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_PrAT-SP-Agrotehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/KD_PrAT-SP-Agrotehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-Derzhavnoyi-migratsijnoyi-sluzhbi-Ukrayini-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-Derzhavnoyi-migratsijnoyi-sluzhbi-Ukrayini-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-Derzhavnoyi-migratsijnoyi-sluzhbi-Ukrayini-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-Derzhavnoyi-migratsijnoyi-sluzhbi-Ukrayini-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_Vikonavchij-aparat-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_Vikonavchij-aparat-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_Vikonavchij-aparat-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-politsiyi-ohoroni-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-politsiyi-ohoroni-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-politsiyi-ohoroni-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zmini-do-KD_Upravlinnya-politsiyi-ohoroni-v-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_TOV-Ol-Farma.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_TOV-Ol-Farma.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_TOV-Ol-Farma.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_TOV-VP-VOLNA-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_TOV-VP-VOLNA-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_SZDO-29-Rosinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_SZDO-29-Rosinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_SZDO-29-Rosinka.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного підприємства «КОМПОЛ» 

23.04.2020 

2020-2023 роки 

Дідух Максим Васильович 

вих. № 28 від 23.04.2020 

вх. № 12.01-30/1337 від 24.04.2020 

№ 360 від 28.04.2020 
№ 12.01-30/1537 від 

29.04.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського обласного 

управління лісового та мисливського господарства 

10.04.2020 

2016-2020 роки 

Чигринець Віктор Петрович 

вих. № 03-07/354 від 17.04.2020 

вх. № 12.01-30/1600 від 05.05.2020 

№ 361 від 06.05.2020 
№ 12.01-30/1600 від 

07.05.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

12.05.2020 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/1685 від 12.05.2020 

вх. № 12.01-30/1674 від 13.03.2020 

№ 362 від 14.05.2020 
№ 12.01-30/1674 

від 14.05.2020 

Колективний договір між Власником 

(уповноваженим ним органом) та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Спільне підприємство 

«ПРОФІПЛАСТ» 

27.04.2020 

2020 рік 

Трофименко Микола Олексійович 

вих. № 163 від 13.05.2020 

вх. № 12.01-30/1684 від 13.05.2020 

№ 363 від 14.05.2020 
№ 12.01-30/1684 

від 14.05.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунальної установи «Сумський 

міський центр дозвілля молоді» Сумської міської 

ради 

14.05.2020 

2020-2024 роки 

Ганненко Ігорь Анатолійович 

вих. № 85 від 14.05.2020 

вх № 12.01-30/1705 від 15.05.2020 

№ 364 від 20.05.2020 
№ 12.01-30/1705 

від 21.05.2020 

Зміни до колективного договору між керівництвом та 

трудовим колективом державного підприємства 

«Дороги Сумщини» 

16.04.2020 

2019-2021 роки 

Бесараб Сергій Олексійович 

вих. № 1177 від 15.05.2020 

вх. № 12.01-30/1743 від 18.05.2020 

№ 365 від 20.05.2020 
№ 12.01-30/1743 

від 21.05.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

19.05.2020 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/1740 від 19.05.2020 

вх. № 12.01-30/1750 від 19.05.2020 

№ 366 від 20.05.2020 
№ 12.01-30/1750 

від 21.05.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_PP-Kompol.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/KD_PP-Kompol.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-do-KD_SOU-lisovogo-ta-mislivskogo-gopodarstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-do-KD_SOU-lisovogo-ta-mislivskogo-gopodarstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-do-KD_SOU-lisovogo-ta-mislivskogo-gopodarstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_TOV-SP-Profiplast.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_TOV-SP-Profiplast.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_TOV-SP-Profiplast.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_TOV-SP-Profiplast.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_TOV-SP-Profiplast.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_KU-Sumskij-miskij-tsentr-dozvillya-molodi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_KU-Sumskij-miskij-tsentr-dozvillya-molodi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_KU-Sumskij-miskij-tsentr-dozvillya-molodi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/KD_KU-Sumskij-miskij-tsentr-dozvillya-molodi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-do-KD_DP-Dorogi-Sumshhini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-do-KD_DP-Dorogi-Sumshhini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-do-KD_DP-Dorogi-Sumshhini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR-1.pdf


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) 

Доповнення до колективного договору комунального 

некомерційного підприємства «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради 

25.05.2020 

2020-2025 роки 

Сметанін Михайло Олександрович 

вих. № 01-16/10/794 від 27.05.2020 

вих. № 12.01-30/1880 від 28.05.2020 

№ 367 від 29.05.2020 
№ 12.01-30/1880 

від 29.05.2020 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у Сумській області 

24.02.2020 

2020-2022 роки 

Ситнік Людмила Анатоліївна 
вих. № 241-02.1/03.1/05.19-20 

від 20.05.2020 

вх. № 12.01-30/1962 від 04.06.2020 

№ 368 від 11.06.2020 
№ 12.01-30/1962 

від 11.06.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом Сумського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І 

ступеня – дошкільний навчальний заклад № 42» 

29.05.2020 

2019-2020 роки 

Демидова Людмила Анатоліївна 

вих. № 142 від 04.05.2020 

вх. № 12.01-30/1990 05.06.2020 

№ 369 від 11.06.2020 
№ 12.01-30/1990 

від 11.06.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

27.05.2020 

2020-2024 роки 

Свистун Ірина Петрівна 

вих. № 52/11/6/20 від 03.06.2020 

вх. № 12.01-30/1989 від 05.06.2020 

№ 370 від 11.06.2020 
№ 12.01-30/1989 

від 11.06.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Золотий 

ключик» м. Суми, Сумської області 

27.05.2020 

2020-2022 роки 

Гримайло Надія Іванівна 

вих. № 01-59/32 від 04.06.2020 

вх. № 12.01-30/1988 від 05.06.2020 

№ 371 від 11.06.2020 
№ 12.01-30/1988 

від 11.06.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 

ради 

02.06.2020 

2019-2021 роки 

Ємець Олександр Михайлович 

вих. № 1 від 05.06.2020 

вх. № 12.01-30/ 2013 від 09.06.2020 

№ 372 від 11.06.2020 
№ 12.01-30/ 2013 

від 11.06.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська спеціальна загальноосвітня школа Сумської 

міської ради 

25.05.2020 

2019-2020 роки 

Слюсаренко Валентина Миколаївна 

вих. № 01-24/289 від 09.06.2020 

вх. № 12.01-30/2041 від 12.06.2020 

№ 373 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2041 

від 24.06.2020 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

29.05.2020 

2020-2021 роки 

Супрун Вікторія Володимирівна 

вих. № 118/01-66 від 09.06.2020 

вх. № 12.01-30/2053 від 12.06.2020 

№ 374 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2053 

від 24.06.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-stomatpoliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-stomatpoliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-stomatpoliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Derzhavna-sluzhba-z-likarskij-zasobiv-ta-kontrolyu-za-narkotikami-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Derzhavna-sluzhba-z-likarskij-zasobiv-ta-kontrolyu-za-narkotikami-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Derzhavna-sluzhba-z-likarskij-zasobiv-ta-kontrolyu-za-narkotikami-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-23-Zolotij-klyuchik-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-23-Zolotij-klyuchik-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-23-Zolotij-klyuchik-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-23-Zolotij-klyuchik-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KU-SSZOSH-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KU-SSZOSH-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KU-SSZOSH-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KU-SSZOSH-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-21-Voloshka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-21-Voloshka.pdf


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) 

навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка»,  

м. Суми, Сумської області 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу № 30 «Чебурашка» м. Суми, 

Сумської області 

29.05.2020 

2020-2022 роки 

Корягіна Світлана Олександрівна 

вих. № 01-66/128 від 29.05.2020 

вх. № 12.01-30/2069 від 15.06.2020 

№ 375 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2069 

від 24.06.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Державної 

установи «Східний державний центр олімпійської 

підготовки з легкої атлетики» 

25.05.2020 

2018-2021 роки 

Корж Віталій Андрійович 

вих. № 84 від 04.06.2020 

вх. № 12.01-30/2088 від 17.06.2020 

№ 376 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2088 

від 24.06.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Державного архіву Сумської 

області 

12.062020 

2018-2020 роки 

Олійник Юрій Олександрович 

вих. № 339/01-28 від 17.06.2020 

вх. № 12.01-30/2122 від 18.06.2020 

№ 377 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2122 

від 24.06.2020 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією і трудовим колективом товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА СУМИ» 

17.06.2020 

Лошак Ірина Вікторівна 

вих. № 11/4058 від 17.06.2020 

вх. № 12.01-30/2123 від 17.06.2020 

№ 378 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2123 

від 24.06.2020 

Колективний договір між адміністрацією 

комунального закладу Сумської міської ради 

Сумською міською централізованою бібліотечною 

системою та профспілковим комітетом бібліотеки      

ім. Т.Г. Шевченка 

18.06.2020 

2020-2022 роки 

Стадниченко Любов Михайлівна 

вих. № 21 від 19.06.2020 

вх. № 12.01/30-2156 від 22.06.2020 

№ 379 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2156 

від 24.06.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

03.04.2020 

2019-2020 роки 

Тихенко Лариса Володимирівна 

вих. № 357 від 19.06.2020 

вх. № 12.01-30/2165 від 22.06.2020 

№ 380 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2165 

від 24.06.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору 

комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради 

2018-2020 роки 

Сагач Анатолій Григорович 

вих. № 20/3907 від 17.06.2020 

вх. № 12.01-30/2166 від 22.06.2020 

№ 381 від 23.06.2020 
№ 12.01-30/2166 

від 24.06.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-21-Voloshka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-21-Voloshka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-30-CHeburashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-30-CHeburashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-30-CHeburashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_SDNZ-30-CHeburashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_DU-Shidnij-derzhavnij-tsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_DU-Shidnij-derzhavnij-tsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_DU-Shidnij-derzhavnij-tsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_DU-Shidnij-derzhavnij-tsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_Derzhavnij-arhiv-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_Derzhavnij-arhiv-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_Derzhavnij-arhiv-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_TOV-ENERA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_TOV-ENERA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_TOV-ENERA-SUMI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Sumska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-sistema.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Sumska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-sistema.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Sumska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-sistema.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Sumska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-sistema.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/KD_Sumska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-sistema.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Obltsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Obltsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Obltsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Obltsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Obltsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-i-dopovnennya-do-KD-_KP-Miskvodokanal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-i-dopovnennya-do-KD-_KP-Miskvodokanal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zmini-i-dopovnennya-do-KD-_KP-Miskvodokanal.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного підприємства «Мармет» 

23.06.2020 

2020-2024 роки 

Спіцин Анатолій Дмитрович 

вих.№ 29 від 23.06.2020 

вх. № 12.01-30/2237 від 30.06.2020 

№ 382 від 01.07.2020 
№ 12.01-30/2237 

від 02.07.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Північно – Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми) 

24.06.2020 

2020-2024 роки 

Свистун Ірина Петрівна 

вих. № 63/11/6/20 від 26.06.2020 

вх. № 12.01-30/2247 від 30.06.2020 

№ 383 від 01.07.2020 
№ 12.01-30/2247 

від 02.07.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом головного 

управління Пенсійного фонду України в Сумській 

області 

23.06.2020 

Зленко Тетяна Володимирівна 

вих. 1800-0702-6/27991 від 

25.06.2020 

вх. № 12.01-30/2273 від 01.07.2020 

№ 384 від 01.07.2020 
№ 12.01-30/2273  

від 02.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Виробничо-комерційної компанії 

«Електрифікатор» 

15.06.2020 

2020-2022 роки 

Чемолосов Олександр Валерійович 

вих.№ 06-07/20 від 01.07.2020 

вх. №12.01-30/2302 від 02.07.2020 

№ 385 від 08.07.2020 
№12.01-30/2302 

від 08.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального підприємства 

електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 

Сумської міської ради 

17.12.2019 

2019-2020 роки 

Велитченко Едуард Вікторович 

вих. № 362 від 01.07.2020 

вх. № 12.01-30/2303 від 02.07.2020 

№ 386 від 08.07.2020 
№ 12.01-30/2303  

від 08.07.2020 

Колективний договір між роботодавцем і трудовим 

колективом управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області 

10.03.2020 

2020-2022 роки 

Рябуха Алла Петрівна 

вих. № 01.20/172 від 06.07.2020 

вх. №12.01-30/2368 від 07.07.2020 

№ 387 від 08.07.2020 
№ 12.01-30/2368  

від 08.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного підприємства «Наш дім» 

15.06.2020 

2020-2023 роки 

Пастушенко Яна Валеріївна 

вих. №01/110 від 22.06.2020 

вх. №12.01-30/2327 від 06.07.2020 

№ 388 від 08.07.2020 
№12.01-30/2327  

від 08.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області 

01.07.2020 

2020-2024 роки 

Самойленко Наталія Юріївна 

вих. №03-12/220 від 07.07.2020 

вх. № 12.01-30/2999 від 09.07.2020 

№ 389 від 15.07.2020 
№ 12.01-30/2999 

від 16.07.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_PP-Marmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_PP-Marmet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-do-KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-do-KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-do-KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-do-KD_Pivnichno-Shidne-mizhregionalne-upravlinnya-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sum.-obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sum.-obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sum.-obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sum.-obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-VKP-Elektrifikator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-VKP-Elektrifikator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-VKP-Elektrifikator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-VKP-Elektrifikator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KP-EZO-Misksvitlo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KP-EZO-Misksvitlo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KP-EZO-Misksvitlo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KP-EZO-Misksvitlo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Derzhavna-sluzhba-yakosti-osviti-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Derzhavna-sluzhba-yakosti-osviti-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Derzhavna-sluzhba-yakosti-osviti-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_PP-Nash-dim.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_PP-Nash-dim.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_NMTS-PTO-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_NMTS-PTO-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_NMTS-PTO-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_NMTS-PTO-u-Sumskij-oblasti.pdf


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) 

Колективний договір між керівництвом та трудовим 

колективом Державного ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» імені  І.Г. Харитоненка Державної 

прикордонної служби України 

01.07.2020 

2020-2022 роки 

Свідлов Юрій Іванович 

вих. № 14/221 від 03.07.2020 

вх. № 12.01-30/2459 від 13.07.2020 

№ 390 від 15.07.2020 
№ 12.01-30/2459 

від 16.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агроеколайн» 

01.07.2020 

2020-2023 роки 

Калачевський Едуард Вячеславович 

вих. № 13-07 від 13.07.2020 

вх. № 12.01-30/2470 від 14.07.2020 

№ 391 від 15.07.2020 
№ 12.01-30/2470 

від 15.07.2020 

Колективний договір Департаменту соціального 

захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації 

26.06.2020 

2020-2025 роки 

Дубровський Михайло 

Володимирович 

вих. № 01.2/3136 від 20.07.2020 

вх. № 12.01-30/2559 від 21.07.2020 

№ 392 від 22.07.2020 
№ 12.01-30/2559 

від 22.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією 

комунального закладу Сумської обласної ради 

обласна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Регіональний центр зимових видів спорту та 

трудовим колективом» 

01.07.2020 

2020-2022 роки 

Світличний Віктор Михайлович 
вих. № 137 від 20.07.2020 

вх. № 12.01-30/2558 від 21.07.2020 
№ 393 від 22.07.2020 

№ 12.01-30/2558 

від 22.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією дочірнього 

підприємства «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України» та об’єднаною 

профспілковою організацією працівників шляхових 

господарств Сумської області 

25.06.2020 

2020-2022 роки 

Гайдаш Сергій Михайлович 

вих. № 17 від 16.07.2020 

вх. № 12.01-30/2563 від 21.07.2020 

№ 394 від 22.07.2020 
№ 12.01-30/2563 

від 22.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СКОРИНКА» 

15.06.2020 

2020-2023 роки 

Степаненко Андрій Анатолійович 

вих. № 1 від 12.05.2020 

вх. № 12.01-30/2486 від 15.07.2020 

№ 395 від 29.07.2020 
№ 12.01-30/2486 

від 30.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом управління Державної казначейської 

служби України у Сумському районі Сумської 

області 

27.12.2019 

2020-2025 роки 

Чала Тетяна Борисівна 

вих. № б/н 

вх. № 12.01-30/2698 від 04.08.2020 

№ 396 від 05.08.2020 
№ 12.01-30/2698             

від 06.08.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Kadetskij-korpus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Kadetskij-korpus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Kadetskij-korpus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Kadetskij-korpus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_Kadetskij-korpus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-Agroekolajn.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-Agroekolajn.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-Agroekolajn.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DSZN-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DSZN-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DSZN-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KZ-SOR-ODYUSSH-RTSZVS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KZ-SOR-ODYUSSH-RTSZVS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KZ-SOR-ODYUSSH-RTSZVS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KZ-SOR-ODYUSSH-RTSZVS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_KZ-SOR-ODYUSSH-RTSZVS.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DP-Sumskij-oblavtodor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DP-Sumskij-oblavtodor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DP-Sumskij-oblavtodor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DP-Sumskij-oblavtodor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_DP-Sumskij-oblavtodor.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-Skorinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-Skorinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/KD_TOV-Skorinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Upravlinnya-DKSU-u-Sumskomu-rajoni-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Upravlinnya-DKSU-u-Sumskomu-rajoni-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Upravlinnya-DKSU-u-Sumskomu-rajoni-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Upravlinnya-DKSU-u-Sumskomu-rajoni-Sumskoyi-oblasti.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією СТОВ 

«ПІЩАНЕ» і трудовим колективом 

28.07.2020 

2020-2021 роки 

Середа Микола Іванович 

вих. № 306 від 05.08.2020 

вих. № 12.01-30/2723 від 06.08.2020 

№ 397 від 06.08.2020 
№ 12.01-30/2723 

від 10.08.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГАЗТЕХ» 

25.05.2020 

2020-2023 роки 

Палюх Дмитро Геннадійович 

вих. № 64 від 10.08.2020 

вх. № 12.01-30/2789 від 11.08.2020 

№ 398 від 25.08.2020 
№ 12.01-30/2789 

від 26.08.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського регіонального управління 

Державної спеціальної фінансової установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву» 

05.08.2020 

2020-2024 роки 

Братушка Володимир Васильович 

вих. № 462-Д від 11.08.2020 

вх. № 12.01-30/2819 від 14.08.2020 

№ 399 від 25.08.2020 
№ 12.01-30/2819 

від 26.08.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

03.08.2020 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/2776 від 12.08.2020 

вх. № 12.01-30/ 2881 від 19.08.2020 

№ 400 від 25.08.2020 
№ 12.01-30/ 2881 

від 26.08.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом управління 

«Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської 

міської ради 

17.06.2020 

2018-2020 роки 

Голопьоров Руслан Володимирович 

вих. № 202/15.01-29 від 21.08.2020 

вх. № 12.01-30/2917 від 21.08.2020 

№ 401 від 25.08.2020 
№ 12.01-30/ 2917 

від 26.08.2020 

Колективний договір між керівництвом та 

профспілкою працівників Служби автомобільних 

доріг у Сумській області 

14.08.2020 

2020-2022 роки 

Романюк Іван Петрович 

вих. № 05/1321 від 28.08.2020 

вх. № 12.01/30-3040 від 31.08.2020 

№ 402 від 02.09.2020 
№ 12.01/30-3040 

від 03.09.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунальної установи 

«Центр обслуговування учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей» Сумської міської ради 

18.08.2020 

2017-2021 роки 

Мордванюк Олександр Васильович 

вих. № 01-15/122/01 від 26.08.2020 

вх. № 12.01-30/2992 від 27.08.2020 

№ 403 від 02.09.2020 
№ 12.01-30/2992 

від 03.09.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_STOV-Pishhane.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_STOV-Pishhane.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_TOV-Gazteh.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_TOV-Gazteh.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_TOV-Gazteh.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Sumske-RU-DSFU-DFSMZHB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Sumske-RU-DSFU-DFSMZHB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Sumske-RU-DSFU-DFSMZHB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Sumske-RU-DSFU-DFSMZHB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/KD_Sumske-RU-DSFU-DFSMZHB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_Sluzhba-avtomobilnih-dorig-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_Sluzhba-avtomobilnih-dorig-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_Sluzhba-avtomobilnih-dorig-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zmini-do-KD_KU-TSentr-UBD-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zmini-do-KD_KU-TSentr-UBD-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zmini-do-KD_KU-TSentr-UBD-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zmini-do-KD_KU-TSentr-UBD-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zmini-do-KD_KU-TSentr-UBD-SMR.pdf


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) 

Доповнення до колективного договору комунального 

некомерційного підприємства «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради 

08.09.2020 

2020-2025 роки 

Сметанін Михайло Олександрович 

вих. № 01-16/10/1338 від 08.09.2020 

вх. № 12.01-30/3181 від 09.09.2020 

№ 404 від 10.09.2020 
№ 12.01-30/3181 

від 10.09.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Магазин № 218» 

07.09.2020 

2020-2022 роки 

Пономаренко Ірина В’ячеславівна 

вих. № 14 від 08.09.2020 

вх. № 12.01-30/3185 від 09.09.2020 

№ 405 від 10.09.2020 
№ 12.01-30/3185 

від 10.09.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Державної установи «Територіальне 

медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 

України по Сумській області» 

10.07.2020 

2020-2024 роки 

Дєдков Леонід Михайлович 

вих. № 33/39-792 від 04.09.2020 

вх. № 12.01-30/3274 від 15.09.2020 

№ 406 від 16.09.2020 
№ 12.01-30/3274 

від 16.09.2020 

Колективний договір між адміністрацією 

Територіального управління Служби судової охорони 

у Сумській області та Первинною профспілковою 

організацією територіального управління Служби 

судової охорони у Сумській області 

08.09.2020 

2020-2023 роки 

Бабич Володимир Григорович 

вих. № 49-798/2020 від 11.09.2020 

вх. № 12.01-30/3275 від 15.09.2020 

№ 407 від 16.09.2020 
№ 12.01-30/3275  

від 16.09.2020 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом Сумського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги 

17.07.2020 

2020-2024 роки 

Трошечко Валентина Вікторівна 

вих. № 408 від 23.09.2020 

вх. № 12.01/30-3428 від 29.09.2020 

№ 408 від 06.10.2020 
№ 12.01-30/3428 

від 07.10.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства 

«Сумиоблагроліс» 

01.10.2020 

2018-2020 роки 

Будник Олександр Анатолійович 

вих. № 534 від 02.10.2020 

вх. № 12.01-30/3531 від 06.10.2020 

№ 409 від 06.10.2020 
№ 12.01-30/3531 

від 07.10.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «БАКАУТ-А» 

30.09.2020 

2020-2023 роки 

Луканін Володимир Віктрович 

вих. № 52 від 15.10.2020 

вх. № 12.01-30/3666 від 19.10.2020 

№ 410 від 03.11.2020 
№ 12.01-30/3666  

від 04.11.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-stomatpoliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-stomatpoliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-stomatpoliklinika-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TOV-Magazin-218.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TOV-Magazin-218.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TOV-Magazin-218.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_-DU-TMO-MVS-Ukrayini-po-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_-DU-TMO-MVS-Ukrayini-po-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_-DU-TMO-MVS-Ukrayini-po-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_-DU-TMO-MVS-Ukrayini-po-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TU-Sluzhba-sudovoyi-ohoroni-u-Sumskj-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TU-Sluzhba-sudovoyi-ohoroni-u-Sumskj-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TU-Sluzhba-sudovoyi-ohoroni-u-Sumskj-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TU-Sluzhba-sudovoyi-ohoroni-u-Sumskj-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/KD_TU-Sluzhba-sudovoyi-ohoroni-u-Sumskj-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/KD_SMTS-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-prav.-dopomogi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/KD_SMTS-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-prav.-dopomogi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/KD_SMTS-z-nadannya-bezopl.-vtorin.-prav.-dopomogi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_TOV-BAKAUT-A.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_TOV-BAKAUT-A.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_TOV-BAKAUT-A.pdf


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 між адміністрацією 

та трудовим колективом державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумський центр 

професійно-технічної освіти з дизайну та сфери 

послуг» 

01.09.2020 

2019-2020 роки 

Аніна Надія Григорівна 

вих. № 511 від 09.10.2020 

вх. № 12.01-30/3681 від 20.10.2020 

№ 411 від 03.11.2020 
№ 12.01-30/3681  

від 04.11.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумський центр 

професійно-технічної освіти з дизайну та сфери 

послуг» 

24.09.2020 

2019-2020 роки 

Аніна Надія Григорівна 

вих. № 511 від 09.10.2020 

вх. № 12.01-30/3681 від 20.10.2020 

№ 412 від 03.11.2020 
№ 12.01-30/3681  

від 04.11.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» Сумської міської ради 

08.10.2020 

2019-2022 роки 

Ємець Олександр Михайлович 

вих. №18 від 19.10.2020 

вх. № 12.01-30/3680 від 20.10.2020 

№ 413 від 03.11.2020 
№ 12.01-30/3680  

від 04.11.2020 

Колективний договір між представником власників та 

Спільним представницьким органом профспілок 

акціонерного товариства «Сумське машинобудівне 

науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» (за 

винятком  сторінки 56, доступ до якої обмежено 

сторонами відповідно до пункту 7 постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 

«Про порядок повідомної реєстрації галузевих 

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів» із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 798 від 

21.08.2019, № 838 від 11.09.2019) 

16.09.2020 

2020 рік 

Лук’яненко Володимир Матвійович 

вих. № 43-29 від 21.10.2020 

вх. № 12.01-30/3710 від 23.10.2020, 

вих. № 43-33 від 06.11.2020 

вх. № 12.01-30/3897 від 06.11.2020 

№ 414 від 03.11.2020 

№ 12.01-30/3710/10 

від 04.11.2020, 

№ 12.01-30/3897/10 

від 09.11.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Центральний ринок м. Суми» 

08.01.2020 

2019-2021 роки 

Галаєв Расул Магомед-Шарипович 

вих. №356 від 30.10.2020 

вх. №12.01-30/3844 від 02.11.2020 

№ 415 від 03.11.2020 
.№12.01-30/3844 

від 04.11.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.5-vid-01.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.5-vid-01.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.5-vid-01.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.5-vid-01.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.5-vid-01.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.6-vid-24.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.6-vid-24.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.6-vid-24.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.6-vid-24.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini_DPTNZ-Sumskij-tsetr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug_prot.6-vid-24.09.20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_AT-SMNVO-Inzhiniring-09.11.2020.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-_TOV-TSentralnij-rinok-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-_TOV-TSentralnij-rinok-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-_TOV-TSentralnij-rinok-m.Sumi.pdf


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) 

Колективний договір між командуванням та 

трудовим колективом Науково-дослідного центру  

ракетних військ і артилерії 

05.11.2020 

2021-2022 роки 

Науменко Ігор Вікторович 

вих. №449 від 05.11.2020 

вх. № 12.01-30/3898 від 06.11.2020 

№ 416 від 11.11.2020 
№ 12.01-30/3898/10 

від 12.11.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

06.11.2020 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/3926 від 06.11.2020 

вх. № 12.01-30/3929 від 09.11.2020 

№ 417 від 11.11.2020 
№ 12.01-30/3929/10 

від 12.11.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного підприємства «ЛОРД» 

18.08.2020 

2021-2025 роки 

Терских Євген Борисович 

вих. №5/1 від 05.11.2020 

вх. №12.01-30/3942 

№ 418 від 11.11.2020 
№ 12.01-30/3942/10 

від 12.11.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом головного 

управління Пенсійного фонду України в Сумській 

області 

13.11.2020 

Зленко Тетяна Володимирівна 

вих. № 1800-0801-6/58007 від 

16.11.2020 

вх. № 12.01-30/4043/10 від 

17.11.2020 

№ 419 від 18.11.2020 
№ 12.01-30/4043/10 

від 19.11.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору 

комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради 

12.11.2020 

2018-2020 роки 

Сагач Анатолій Григорович 

вих. № 20/7045 від 12.11.2020 

вх. № 12.01-30/4039/10 

№ 420 від 18.11.2020 
№ 12.01-30/4039/10 

від 19.11.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної 

адміністрації 

14.05.2020 

2020-2023 роки 

Кашпур Ірина Володимирівна 

вих. № 01-17/2147 від 13.11.2020 

вх. № 12.01-30/4059/10 від 

18.11.2020 

№ 421 від 25.11.2020 
№ 12.01-30/4059/10 

від 26.11.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Управління 

Держпраці у Сумській області 

16.11.2020 

2017-2021 роки 

Семеног Юрій Дмитрович 

вих. № 18-28/19/9961/2020 від 

23.11.2020 

вх. № 12.01-30/4156/10 

№ 422 від 25.11.2020 
№ 12.01-30/4156/10 

від 26.11.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

управління Державної казначейської служби України 

19.11.2020 

2019-2024 роки 

Конопля Ігор Анатолійович 

вих. № 02-22-06/1712 від 20.11.2020 
№ 423 від 25.11.2020 

№ 12.01-30/4168/10  

від 26.11.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_NDTS-raketnih-vijsk-i-artileriyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_NDTS-raketnih-vijsk-i-artileriyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_NDTS-raketnih-vijsk-i-artileriyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_PP-Lord.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_PP-Lord.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_GU-PFU-v-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KP-Miskvodokanal-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KP-Miskvodokanal-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KP-Miskvodokanal-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_Departament-zahistu-dovkillya-ta-energetiki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_Departament-zahistu-dovkillya-ta-energetiki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_Departament-zahistu-dovkillya-ta-energetiki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_Departament-zahistu-dovkillya-ta-energetiki-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Upravlinnya-Derzhpratsi-u-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Upravlinnya-Derzhpratsi-u-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_Upravlinnya-Derzhpratsi-u-Sum.obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-do-KD_UDKSU-u-m.Sumah-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-do-KD_UDKSU-u-m.Sumah-2.pdf


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) 

у м. Сумах Сумської області та профспілковим 

комітетом управління 

вх. № 12.01-30/4168/10 від 

25.11.2020 

Колективний договір Ковпаківського районного суду 

міста Суми 

24.11.2020 

2021-2024 роки 

Пономаренко Вікторія Іванівна 

вих. № 01-17/20 від 25.11.2020 

вх. № 12.01-30/4169/10 від 

25.11.2020 

№ 424 від 25.11.2020 
№ 12.01-30/4169/10 

від 26.11.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми) 

11.11.2020 

2020-2024 роки 

Свистун Ірина Петрівна 

вих. № 10196/11/8/20 від 27.11.2020 

вх. № 12.01-30/4276/10 від 

02.12.2020 

№ 425 від 02.12.2020 
№ 12.01-30/4276/10 

від № 03.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Управління майном Сумської обласної 

ради 

13.11.2020 

2020-2025 роки 

Нагорний Дмитро Володимирович 

вих. № 01-12/1067/10 від 25.11.2020 

вх. № 12.01-30/4340/10 від 

07.12.2020 

№ 426 від 09.12.2020 
№ 12.01-30/4340/10 

від 10.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом міського комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Суми» 

01.12.2020 

2021-2024 роки 

Кірієвський Сергій Миколайович 

вих. № 211 від 02.12.2020 

вх. № 12.01-30/4339/10 від 

07.12.2020 

№ 427 від 09.12.2020 
№ 12.01-30/4339/10 

від 10.12.2020 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом обласної комунальної установи Сумської 

обласної ради «Соціальний гуртожиток для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

07.12.2020 

2020-2023 роки 

Сітало Жана Петрівна 

вих. № 01-21/166 від 09.12.2020 

вих. № 12.01-30/4439/10 від 

14.12.2020 

№ 428 від 16.12.2020 
№ 12.01-30/4439/10 

від 17.16.2020 

Колективний договір між роботодавцем та 

первинною профспілковою організацією в 

комунальному некомерційному підприємстві 

«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 

Марії» Сумської міської ради 

04.12.2020 

2020-2025 роки 

Чирва Ольга Вікторівна 

вих. № 2173/01/01-20 відж 

09.12.2020 

вх. № 12.01-30/4438/10 від 

14.12.2020 

№ 429 від 16.12.2020 
№ 12.01-30/4438/10 

від 17.12.2020 

Колективний договір АТ «НВАТ 

«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 

02.12.2020 

2020-2023 роки 

Татусько Андрій Степанович 

вих. № б/н від 10.12.2020 
№ 430 від 16.12.2020 

№ 12.01-30/4437 

від 17.12.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-do-KD_UDKSU-u-m.Sumah-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmini-do-KD_UDKSU-u-m.Sumah-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_Kovpakivskij-rajonnij-sud-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/KD_Kovpakivskij-rajonnij-sud-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-do-KD-_Pivnichno-Shidne-mizhregion.-upravl.-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-do-KD-_Pivnichno-Shidne-mizhregion.-upravl.-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-do-KD-_Pivnichno-Shidne-mizhregion.-upravl.-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-do-KD-_Pivnichno-Shidne-mizhregion.-upravl.-Ministerstva-yustitsiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Upravlinnya-majnom-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Upravlinnya-majnom-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Upravlinnya-majnom-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_MKZ-Kompleksna-DYUSSH-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_MKZ-Kompleksna-DYUSSH-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_MKZ-Kompleksna-DYUSSH-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_MKZ-Kompleksna-DYUSSH-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_OKU-SOR-Sots.-gurtozhitok-dlya-ditej-sirit.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_OKU-SOR-Sots.-gurtozhitok-dlya-ditej-sirit.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_OKU-SOR-Sots.-gurtozhitok-dlya-ditej-sirit.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_OKU-SOR-Sots.-gurtozhitok-dlya-ditej-sirit.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KNP-Klinichnij-pologovij-budinok-Presvyatoyi-Divi-Mariyi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KNP-Klinichnij-pologovij-budinok-Presvyatoyi-Divi-Mariyi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KNP-Klinichnij-pologovij-budinok-Presvyatoyi-Divi-Mariyi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KNP-Klinichnij-pologovij-budinok-Presvyatoyi-Divi-Mariyi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KNP-Klinichnij-pologovij-budinok-Presvyatoyi-Divi-Mariyi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_AT-NVAT-VNDIKompresormash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_AT-NVAT-VNDIKompresormash.pdf


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) 

вх. № 12.01-30/4437/10 від 

14.12.2020 

Колективний договір КОНЦЕРНУ «НІКМАС» 
02.12.2020 

2020-2023 роки 

Руда Наталія Олексіївна 

вих. № б/н від 10.12.2020 

вх. № 12.01-30/4436/10 від 

14.12.2020 

№ 431 від 16.12.2020 
№ 12.01-30/4436/10 від 

17.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГРАДІЄНТ-М» 

26.02.2020 

2020-2023 роки 

Маяровська Ірина Олександрівна 

вих. № 09-12-20 від 09.12.2020 

вх. №12.01-30/4435/10 від 14.12.2020 

№ 432 від 16.12.2020 
№12.01-30/4435/10 від 

17.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумської обласної організації 

Українського товариства охорони природи 

25.11.2020 

2020-2025 роки 

Телегіна Алевтина Сергіївна 

вих. № 61 від 10.12.2020 

вх. № 12.01-30/4434/10 від 

14.12.2020 

№ 433 від 16.12.2020 
№ 12.01-30/4434/10 від 

17.12.2020 

Колективний договір між директором та трудовим 

колективом комунальної установи «Сумський 

обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської 

обласної ради 

11.12.2020 

2021-2023 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих. № 268 від 11.12.2020 

вх. № 12.01-30/4474/10 від 

15.12.2020 

№ 434 від 16.12.2020 
№ 12.01-30/4474/10 

від 17.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «МОРОЗКО-СУМИ» 

27.11.2020 

2021-2024 роки 

Назаренко Ілона Геннадіївна 

вих. № 14 від 10.12.2020 

вх. № 12.01-30/4519/10 від 

18.12.2020 

№ 435 від 23.12.2020 
№ 12.01-30/4519/10 

від 24.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТРІГЛАВ» 

27.11.2020 

2021-2024 роки 

Шнирков Олександр Валерійович 

вих. № 31 від 10.12.2020 

вх. № 12.01-30/4520/10 від 

18.12.2020 

№ 436 від 23.12.2020 
№ 12.01-30/4520/10 

від 24.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СУМИ-ХОЛОД» 

27.11.2020 

2021-2024 роки 

Кірюшко Генадій Вікторович 

вих. № 38 від 10.12.2020 

вх. № 12.01-30/4521/10 від 

18.12.2020 

№ 437 від 23.12.2020 
№ 12.01-30/4521/10 

від 24.12.2020 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Kontsern-NIKMAS-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Gradiyent-M-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Gradiyent-M-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Gradiyent-M-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_SOO-Ukrayinskogo-tovaristva-ohoroni-prirodi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_SOO-Ukrayinskogo-tovaristva-ohoroni-prirodi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_SOO-Ukrayinskogo-tovaristva-ohoroni-prirodi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KU-Sumskij-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KU-Sumskij-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KU-Sumskij-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_KU-Sumskij-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Morozko-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Morozko-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Morozko-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Triglav.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Triglav.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Triglav.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Sumi-Holod.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Sumi-Holod.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Sumi-Holod.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом управління «Інспекція з благоустрою 

міста Суми» Сумської міської ради 

01.12.2020 

2021-2023 роки 

Голопьоров Руслан Володимирович 

вих. № 264/15.01-29 від 09.12.2020 

вх. № 12.01-30/4518/10 від 

18.12.2020 

№ 438 від 23.12.2020 
№ 12.01-30/4518/10 

від 24.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СЕРВІС-ДІМ» (за винятком  

сторінки 9 (розділ IV «Заохочувальні та 

компенсаційні виплати» додатку № 1), доступ до 

якого обмежено сторонами відповідно до пункту 7 

постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 

№ 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих 

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів» із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 798 від 

21.08.2019, № 838 від 11.09.2019) 

25.11.2020 

2021-2023 роки 

Рой Микола Володимирович 

вих. № 205 від 15.12.2020 

вх. №12.01-30/4517/10 від 18.12.2020 

№ 439 від 23.12.2020 
№12.01-30/4517/10 

від 24.12.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору 

акціонерного товариства «Науково-дослідний і 

проектно-конструкторський інститут атомного та 

енергетичного насособудування» 

04.12.2020 

2019-2022 роки 

Давиденко Андрій Костянтинович 

вих. № 1873/юб від 21.12.2020 

вх. № 12.01-30/4559/10 від 

22.12.2020 

№ 440 від 23.12.2020 
№ 12.01-30/4559/10 

від 24.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компослуги» 

10.11.2020 

2021-2025 роки 

Зімін Іван Єгорович 

вих. № 139 від 09.12.2020 

вх. № 12.01-30/4609/10 від 

24.12.2020 

№ 441 від 24.12.2020 
№ 12.01-30/4609/10 

від 28.12.2020 

Колективний договір Відділу урядового 

фельд’єгерського зв’язку Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України в 

місті Сумах 

30.11.2020 

2021-2023 роки 

Бєлоконь Андрій Сергійович 

вих. № 63/27-540 від 24.12.2020 

вх. № 12.01-30/4610/10 від 

24.12.2020 

№ 442 від 24.12.2020 
№ 12.01-30/4610/10 

від 28.12.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою організацією товариства з 

обмеженою відповідальністю «Технолог» 

04.12.2020 

2021-2024 роки 

Прийменко Сергій Володимирович 

вих. № б/н 

вх. № 12.01-30/27/10 від 04.01.2021 

№ 443 від 14.01.2021 
№ 12.01-30/27/10 

від 15.01.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Upravlinnya-inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Upravlinnya-inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Upravlinnya-inspektsiya-z-blagoustroyu-m.Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-SERVIS-DIM-bez-stor-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-VNDIAEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-VNDIAEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-VNDIAEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_AT-VNDIAEN.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Komposlugi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Komposlugi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_TOV-Komposlugi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Viddil-uryadovogo-feldyegerskogo-zvyazku-DSSZZIU-v-misti-Sumah.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Viddil-uryadovogo-feldyegerskogo-zvyazku-DSSZZIU-v-misti-Sumah.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Viddil-uryadovogo-feldyegerskogo-zvyazku-DSSZZIU-v-misti-Sumah.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KD_Viddil-uryadovogo-feldyegerskogo-zvyazku-DSSZZIU-v-misti-Sumah.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Tehnolog.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Tehnolog.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Tehnolog.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою організацією товариства з 

обмеженою відповідальністю «НВП «Техно» 

04.12.2020 

2021-2024  роки 

Смертяк Володимир Юрійович 

вих. № б/н 

вх. № 12.01-30/26 від 04.01.2021 

№ 444 від 14.01.2021 
№ 12.01-30/26/10 

від 15.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумський машинобудівний завод» 

21.12.2020 

2021-2025 роки 

Діденко Микола Якович 

вих. № ОМ12-2418 від 28.12.2020 

вх. № 12.01-30/25/10 від 04.01.2020 

№ 445 від 14.01.2021 
№ 12.01-30/25/10 

від 15.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом обласного комунального закладу 

Сумської обласної ради «Сумської обласної дитячо-

юнацької спортивної школи єдиноборств» 

10.12.2020 

2021-2023 роки 

Бобір Олександр Сергійович 

вих. № 89 від 24.12.2020 

вх. № 12.01-30/24/10 від 04.01.2021 

№ 446 від 14.01.2021 
№ 12.01-30/24/10 

від 15.01.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

22.12.2020 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/4434 від 23.12.2020 

вх. № 12.01-30/44/10 від 05.01.2021 

№ 447 від 14.01.2021 
№ 12.01-30/44/10 

від 15.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумське вище професійне 

училище будівництва і дизайну» 

15.12.2020 

2021-2023 роки 

Сікірніцький Сергій Володимирович 

вих. № 8 від 04.01.2021 

вх. № 12.01-30/45/10 від 05.01.2021 

№ 448 від 14.01.2021 
№ 12.01-30/45/10 

від 15.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим представником міського 

комунального закладу «Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа В. Голубничого з легкої 

атлетики» 

01.01.2021 

2021-2023 роки 

Соколова Олена Анатоліївна 

вих. № 9 від 15.01.2021 

вх. № 12.01-30/156/10 від 15.01.2021 

№ 449 від 20.01.2021 
№ 12.01-30/156/10  

від 21.01.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

роботодавцем та профспілковим комітетом 

профспілкової організації викладачів і співробітників 

Сумського національного аграрного університету  

профспілки працівників освіти і науки України 

30.12.2020 

2019-2022 роки 

Ладика Володимир Іванович 

вих. № 41 від 06.01.2021 

вх. № 12.01-30/178/10 від 16.01.2021 

№ 450 від 20.01.2021 
№ 12.01-30/178/10  

від 20.01.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-NVP-Tehno.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-NVP-Tehno.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-NVP-Tehno.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Sumskij-mashinobudivnij-zavod.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Sumskij-mashinobudivnij-zavod.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Sumskij-mashinobudivnij-zavod.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_OKZ-SOR-Sumska-oblasna-dityacho-yunatska-sportivna-shkola-yedinoborstv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_OKZ-SOR-Sumska-oblasna-dityacho-yunatska-sportivna-shkola-yedinoborstv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_OKZ-SOR-Sumska-oblasna-dityacho-yunatska-sportivna-shkola-yedinoborstv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_OKZ-SOR-Sumska-oblasna-dityacho-yunatska-sportivna-shkola-yedinoborstv.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_DPTNZ-SUmske-vishhe-profesijne-uchilishhe-budivnitstva-ta-dizajnu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_DPTNZ-SUmske-vishhe-profesijne-uchilishhe-budivnitstva-ta-dizajnu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_DPTNZ-SUmske-vishhe-profesijne-uchilishhe-budivnitstva-ta-dizajnu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_DPTNZ-SUmske-vishhe-profesijne-uchilishhe-budivnitstva-ta-dizajnu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_MKZ-Spetsializovana-DYUSSH-V.Golubnichogo-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_MKZ-Spetsializovana-DYUSSH-V.Golubnichogo-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_MKZ-Spetsializovana-DYUSSH-V.Golubnichogo-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_MKZ-Spetsializovana-DYUSSH-V.Golubnichogo-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_MKZ-Spetsializovana-DYUSSH-V.Golubnichogo-z-legkoyi-atletiki.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU-.pdf


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) 

Колективний договір товариства з обмеженою 

відповідальністю «СУМИГАЗ ЗБУТ» 

18.12.2020 

2021-2025 роки 

Руденко Олена Андріївна 

вих. № 407-Сл-5990-1220 від 

18.12.2020 

вх. № 12.01-30/233/10 від 19.01.2021 

№ 451 від 20.01.2021 
№ 12.01-30/233/10  

від 20.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумська насосна техніка» 

06.01.2021 

2021-2023 роки 

Каратєєв Артем Леонідович 

вих. № 14 від 15.01.2021 

вх. № 12.01-30/222/10 від 18.01.2021 

№ 452 від 20.01.2021 
№ 12.01-30/222/10  

від 20.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом державної установи «Сумська виправна 

колонія (№116)» 

20.01.2021 

2021-2023 роки 

Буров Іван Миколайович 

вих. № 5/339-Бр-21 від 27.01.2021 

вх. № 12.01-30/366/10 від 28.01.2021 

№ 453 від 28.01.2021 
№ 12.01-30/366/10  

від 29.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Управління «Служба у справах дітей» 

Сумської міської ради 

28.01.2021 

2021-2023 роки 

Подопригора Валерія 

Володимирівна 

вих. № 228/27.1-25 від 29.01.2021 

вх. № 12.01-30/455/10 від 04.02.2021 

№ 454 від 04.02.2021 
№ 12.01-30/455/10  

від 04.02.2021 

Колективний договір між уповноваженим власниками 

органом та трудовим колективом приватного 

акціонерного товариства «ТЕХНОЛОГІЯ» 

28.01.2021 

2021-2023 роки 

Мерзлий Володимир Миколайович 

вих. № 19/3 від 01.02.2021 

вх. № 12.01-30/456/10 від 04.02.2021 

№ 455 від 04.02.2021 
№ 12.01-30/456/10  

від 04.02.2021 

Колективний договір товариства з обмеженою 

відповідальністю «Еліт-Енергосервіс-Суми» 

25.05.2020 

2020-2023 роки 

Рябченко В’ячеслав Олегович 

б/н 

вх. № 12.01-30/458/10 від 04.02.2021 

№ 456 від 08.02.2021 
№ 12.01-30/458/10  

від 08.02.2021 

Колективний договір між роботодавцем громадської 

організації «Товариство допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, 

«Феліцитас» та трудовим колективом 

18.01.2021 

2021-2024 роки 

Сапожніков Сергій В’ячеславович 

вих. № 8 від 03.02.2021 

вх. № 12.01-30/457/10 від 04.01.2021 

№ 457 від 10.02.2021 
№ 12.01-30/457/10 

від 11.02.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації комунального підприємства 

«Шляхрембуд» Сумської міської ради 

28.12.2020 

2019-2021 роки 

Вегера Олександр Олексійович 

вих. № 37/07 від 04.02.2021 

вх. № 12.01-30/513/10 від 08.02.2021 

№ 458 від 10.02.2021 
№ 12.01-30/513/10 

від 11.02.2021 

Зміни до колективного договору між директором та 

трудовим колективом комунальної установи 

04.02.2021 

2021-2023 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих. № 6 від 04.02.2021 
№ 459 від 10.02.2021 

№ 12.01-30/512/10 

від 11.02.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_SUMIGAZ-ZBUT.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_SUMIGAZ-ZBUT.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Sumska-nasosna-tehnika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Sumska-nasosna-tehnika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_TOV-Sumska-nasosna-tehnika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_Sumska-vipravna-koloniya-116.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_Sumska-vipravna-koloniya-116.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/KD_Sumska-vipravna-koloniya-116.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Upravlinnya-Sluzhba-u-spravah-ditej-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Upravlinnya-Sluzhba-u-spravah-ditej-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Upravlinnya-Sluzhba-u-spravah-ditej-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_AT-TEHNOLOGIYA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_AT-TEHNOLOGIYA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_AT-TEHNOLOGIYA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Elit-Energoservis-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Elit-Energoservis-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_GO-Felitsitas.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_GO-Felitsitas.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_GO-Felitsitas.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_GO-Felitsitas.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KP-SHlyahrembud-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KP-SHlyahrembud-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KP-SHlyahrembud-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KP-SHlyahrembud-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KU-Sumskij-oblasnij-fond-pdtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KU-Sumskij-oblasnij-fond-pdtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf


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) 

«Сумський обласний фонд підтримки 

підприємництва» Сумської обласної ради 

вх. № 12.01-30/512/10 від 08.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 33 «Маринка» 

16.01.2021 

2021-2023 роки 

Шрамченко Олена Павлівна 

вих. № 32/01-66 від 08.02.2021 

вх. № 12.01-30/511/10 від 08.02.2021 

№ 460 від 10.02.2021 
№ 12.01-30/511/10 

від 11.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунального закладу 

Сумської обласної ради Сумського дитячого будинку 

ім. С.П. Супруна 

04.02.2021 

2021-2023 роки 

Рудика Любов Вікторівна 

вих. № 69 від 08.02.2021 

вх.№ 12.01-30/514/10 від 08.02.2021 

№ 461 від 10.02.2021 
№ 12.01-30/514/10 

від 11.02.2021 

Колективний договір товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумипастранс» 

02.02.2021 

2021-2025 роки 

Кузьменко Олександр Миколайович 

вих. № 3 від 05.02.2021  

вх. № 12.01-30/533/10 від 09.02.2021 

№ 462 від 10.02.2021 
№ 12.01-30/513/10 

від 11.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 27 «Світанок» 

05.02.2021 

2021-2023 роки 

Галілей Антоніна Іванівна 

вих. № 01-26/61 від 09.02.2021 

вх. № 12.01-30/548/10 від10.02.2021 

№ 463 від 10.02.2021 
№ 12.01-30/548/10 

від 11.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» 

03.02.2021 

2021-2023 роки 

Булига Алла Іванівна 

вих. № 01-59/56 від 10.02.20201 

вх. № 12.01-30/613/10 від 15.02.2021 

№ 464 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/613/10  

від 18.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумської спеціальної 

початкової школи № 31 Сумської міської ради 

02.02.2021 

2021-2023 роки 

Юр’єва Людмила В’ячеславівна 

вих. № 01-59/56 від 10.02.2021 

вх. № 12.01-30/614/10 від 15.02.2021 

№ 465 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/613/10  

від 18.02.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

комунальної установи Сумської обласної ради- 

Сумського обласного центру комплексної реабілітації 

для дітей та осіб з інвалідністю 

13.01.2021 

2019-2021 роки 

Сущенко Олена Миколаївна 

вих. № 126 від 10.02.2021 

вх. № 12.01-30/615/10 від 15.02.2021 

№ 466 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/615/10  

від 18.02.2021 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «КУСУМ ФАРМ» 

05.02.2021 

2021-2024 роки 

Раджив Гупта 

вих. № 81 від 12.02.2021 

вх. № 12.01-30/617/10 від 15.02.2021 

№ 467 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/617/10  

від 18.02.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KU-Sumskij-oblasnij-fond-pdtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_KU-Sumskij-oblasnij-fond-pdtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SDNZ-yasla-sadok-33-Marinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SDNZ-yasla-sadok-33-Marinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SDNZ-yasla-sadok-33-Marinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KZ-SOR-SUmskij-dityachij-budinok-im.S.P.-Supruna.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KZ-SOR-SUmskij-dityachij-budinok-im.S.P.-Supruna.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KZ-SOR-SUmskij-dityachij-budinok-im.S.P.-Supruna.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KZ-SOR-SUmskij-dityachij-budinok-im.S.P.-Supruna.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Sumipastrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Sumipastrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_-ZDO-yasla-sadok-27-Svitanok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_-ZDO-yasla-sadok-27-Svitanok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_-ZDO-yasla-sadok-27-Svitanok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumskij-DNZ-yasla-sadok-5-Sniguronka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumskij-DNZ-yasla-sadok-5-Sniguronka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumskij-DNZ-yasla-sadok-5-Sniguronka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-spetsialna-pochatkova-shkola-31-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-spetsialna-pochatkova-shkola-31-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-spetsialna-pochatkova-shkola-31-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KU-SOR-Sum.-obl.-tsentr-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KU-SOR-Sum.-obl.-tsentr-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KU-SOR-Sum.-obl.-tsentr-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KU-SOR-Sum.-obl.-tsentr-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KU-SOR-Sum.-obl.-tsentr-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Kusum-Farm.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Kusum-Farm.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Kusum-Farm.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією і радою 

трудового колективу виконавчого апарату Сумської 

районної ради 

11.02.2021 

2021-2025 роки 

Хомич Віктор Васильович 

вих. № 02-04/165 від 15.02.2021 

вх. № 12.01-30/624/10 від 16.02.2021 

№ 468 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/624/10  

від 18.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

11.023.2021 

2021-2025 роки 

Новик Людмила Вікторівна 

вих. № 02-11/112 від 16.02.2021 

вх. № .01-30/635/10 від 16.02.2021 

№ 469 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/635/10  

від 18.02.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» 

Сумської міської ради 

30.12.2020 

2019-2022 роки 

Здєльнік Роман Анатолійович 

вих. №  01-09/49 від 04.02.2021 

вх. № 12.01-30/632/10 від 16.02.2021 

№ 470 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/632/10  

від 18.02.2021 

Доповнення до колективного договору  між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального закладу Сумської обласної ради 

Сумського обласного художнього музею                   

ім. Никанора Онацького 

03.02.2021 

2019-2023 роки 

Юрченко Надія Семенівна 

вих № 68 від 16.02.2021 

вх. № 12.01-30/650/10 від 17.02.2021 

№ 471 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/650/10 

від 18.02.2021 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТОПАЗ» 

16.02.2021 

2021-2023 роки 

Сіроштан Микола Іванович 

вих. № 19 від 16.02.2021 

вх. № 12.01-30/649/10 від 17.02.2021 

№ 472 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/649/10 

від 18.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумського навчально-виховного комплексу 

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І ступеня № 41 «Райдуга» 

10.02.2021 

2021-2023 роки 

Кулагіна Тетяна Володимирівна 

вих № 01-34/103 від 16.02.2021 

вх. № 12.01-30/648/10 від 17.02.2021 

№ 473 від 17.02.2021 
№ 12.01-30/648/10 

від 18.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профорганізатором Сумського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад № 42» 

11.02.2021 

2021-2023 роки 

Демидова Людмила Анатоліївна 

вих. № 46 від 17.02.2021 

вх. № 12.01-30/733/10 від 22.02.2021 

№ 474 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/733/10 

від 23.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Инжстрой» 

10.02.2021 

2021-2023 роки 

Бричко Михайло Яковлевич 

вих. № 7 від 15.02.2021 

вх. № 12.01-30/732/10 від 22.02.2021 

№ 475 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/732/10 

від 23.02.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-rajonna-rada.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-rajonna-rada.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-rajonna-rada.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-ZOSH-6.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-ZOSH-6.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Sumska-ZOSH-6.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dopovn-do-KD_KZ-SOR-Sumskij-obl.-hudozhnij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dopovn-do-KD_KZ-SOR-Sumskij-obl.-hudozhnij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dopovn-do-KD_KZ-SOR-Sumskij-obl.-hudozhnij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dopovn-do-KD_KZ-SOR-Sumskij-obl.-hudozhnij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dopovn-do-KD_KZ-SOR-Sumskij-obl.-hudozhnij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Topaz.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Topaz.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Topaz.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-DNZ-ZOSH-41-Rajduga.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-DNZ-ZOSH-41-Rajduga.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-DNZ-ZOSH-41-Rajduga.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-DNZ-ZOSH-41-Rajduga.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-DNZ-ZOSH-41-Rajduga.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_SNVK-ZOSH-I-st-DNZ-42.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Inzhstroj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Inzhstroj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_TOV-Inzhstroj.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

уповноваженим найманими  працівниками дитячо-

юнацької спортивної школи Сумської обласної 

організації ВФСТ «Колос» 

01.02.2021 

2021-2025 роки 

Штейнінгер Володимир Євгенович 

вих. № 7 від 02.02.2021 

вх. № 12.01-30/731/10 від 22.02.2021 

№ 476 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/731/10 

від 23.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом обласного комунального навчально-

тренувального закладу «Сумська кінна дитячо-

юнацька спортивна школа» 

15.12.2020 

2021-2024 роки 

Зюзь Євген Олександрович 

вих. № 20 від 12.02.2021 

вх. № 12.01-30/730/10 від 22.02.2021 

№ 477 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/730/10 

від 23.02.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом ДПТНЗ «Сумський центр 

ПТО з дизайну та сфери послуг» 

09.02.2021 

2019-2020 роки 

Аніна Надія Григорівна 

вих. № 149 від 18.02.2021 

вх. № 12.01-30/734/10 від 22.02.2021 

№ 478 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/734/10 

від 23.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені 

Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

09.02.2021 

2021-2023 роки 

Позняк Олена Сергіївна 

вих. № 33 від 16.02.2021 

вх. № 12.01-30/735/10 від 22.02.2021 

№ 479 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/745/10 

від 23.02.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 

ради 

2019-2021 роки 

Бугаєнко Вікторія Олександрівна 

вих. № 7 від 16.02.2021 

вх. № 12.01-30/745/10 від 22.02.2021 

№ 480 від 22.02.2021 
№ 12.01-30/745/10 

від 23.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Яблунька» 

19.02.2021 

2021-2023 роки 

Матюхіна Наталія Григорівна 

вих. № 01-13.02/22 від 19.02.2021 

вх. № 12.01-30/789/10 від 25.02.2021 

№ 481 від 09.03.2021 
№ 12.01-30/789/10 

від 10.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського обласного центру соціальних 

служб 

22.02.2021 

2021-2024 роки 

Шевченко Тетяна Юріївна 

вих. № 01-17/131 від 23.02.2021 

вх. № 12.01-30/790/10 від 25.02.2021 

№ 482 від 09.03.2021 
№ 12.01-30/790/10 

від 10.03.2021 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом Сумського обласного відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

23.02.2021 

2021-2023 роки 

Космакова Олена Василівна 

вих. № 01-25/186 від 23.02.2021 

вх. № 12.01-30/770/10 від 24.02.2021 

№ 483 від 09.03.2021 
№ 12.01-30/770/10 

від 10.03.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Miska-DYUSSH-SOOVFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Miska-DYUSSH-SOOVFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Miska-DYUSSH-SOOVFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_Miska-DYUSSH-SOOVFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_OKNTZ-Sumska-kinna-DYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_OKNTZ-Sumska-kinna-DYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_OKNTZ-Sumska-kinna-DYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_OKNTZ-Sumska-kinna-DYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-16-im.Oleksiya-Bratushki-ZOSH-I_III-st-DNZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-16-im.Oleksiya-Bratushki-ZOSH-I_III-st-DNZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-16-im.Oleksiya-Bratushki-ZOSH-I_III-st-DNZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-16-im.Oleksiya-Bratushki-ZOSH-I_III-st-DNZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/KD_KU-SNVK-16-im.Oleksiya-Bratushki-ZOSH-I_III-st-DNZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Sv.Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-38-YAblunka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-38-YAblunka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-38-YAblunka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-oblasnij-tsentr-sots.-sluzhb.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-oblasnij-tsentr-sots.-sluzhb.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-oblasnij-tsentr-sots.-sluzhb.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SOV-FSZI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SOV-FSZI.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SOV-FSZI.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 39 «Теремок» 

22.02.2021 

2021-2023 роки 

Карапиш Світлана Миколаївна 

вих. № 01-60/34 від 23.02.2021 

вх. № 12.01-30/791/10 від 24.02.2021 

№ 484 від 09.03.2021 
№ 12.01-30/791/10 

від 10.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 22 «Джерельце» 

22.02.2021 

2021-2023 роки 

Бятова Яна Олександрівна 

вих. № 01-58/54 від 24.02.2021 

вх. № 12.01-30/814/10 від 26.02.2021 

№ 485 від 09.03.2021 
№ 12.01-30/814/10 

від 10.03.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством 

«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради та 

первинною профспілковою організацією Сумської 

міської клінічної лікарні № 4 Профспілки працівників 

охорони здоров’я України 

24.02.2021 

2019-2024 роки 

Сухомлин Андрій Олександрович 

вих. № 240/01-17/13 від 26.02.2021 

вх. № 12.01-30/840/10 від 01.03.2021 

№ 486 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/840/10 

від 11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 ім Б. Берестовського 

10.02.2021 

2021-2023 роки 

Губська Ірина Олексіївна 

вих. № 83 від 01.03.2021 

вх. № 12.01-30/839/10 від 01.03.2021 

№ 487 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/839/10 

від 11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 7 «Попелюшка» 

25.02.2021 

2021-2023 роки 

Піддубна Тетяна Іванівна 

вих. № 01-58/37 від 01.03.2021 

вх. № 12.01-30/854/10 від 02.03.2021 

№ 488 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/854/10  

від 11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумської спеціалізованої 

школи І ступеня № 30 «Унікум» 

29.01.2021 

2021-2023 роки 

Сопіна Лариса Миколаївна 

вих. № 102 від 01.03.2021 

вх. № 12.01-30/879/10 від 03.03.2021 

№ 489 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/879/10 

від 11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа               

І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 9 

«Веснянка» 

26.01.2021 

2021-2023 роки 

Москаленко Людмила Миколаївна 

вих. № 65 від 01.03.2021 

вх. № 12.01-30/880/10 від 03.03.2021 

№ 490 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/880/10 

від 11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського санаторного 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 

«Оленка» 

25.02.2021 

2021-2023 роки 

Горошко Алла Вікторівна 

вих. № 22 від 26.02.2021 

вх. № 12.01-30/902/10 від 09.03.2021 

№ 491 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/902/10 

від 11.03.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-39-Teremok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-39-Teremok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-39-Teremok.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-22-Dzhereltse.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-22-Dzhereltse.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-yasla-sadok-22-Dzhereltse.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-Sumska-ZOSH-12-im.-B.-Berestovskogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-Sumska-ZOSH-12-im.-B.-Berestovskogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-Sumska-ZOSH-12-im.-B.-Berestovskogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-7-Popelyushka-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-7-Popelyushka-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-7-Popelyushka-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SSSH-30-Unikum.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SSSH-30-Unikum.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SSSH-30-Unikum.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SNVK-ZOSH-DNZ-9-Vesnyanka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SNVK-ZOSH-DNZ-9-Vesnyanka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SNVK-ZOSH-DNZ-9-Vesnyanka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SNVK-ZOSH-DNZ-9-Vesnyanka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SNVK-ZOSH-DNZ-9-Vesnyanka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-sanatornij-DNZ-24-Olenka.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 ім. Ігоря Гольченка 

23.02.2021 

2021-2023 роки 

Мірошниченко Тетяна Вікторівна 

вих. № 38 від 01.03.2021 

вх. № 12.01-30/901/10 від 09.03.2021 

№ 492 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/901/10 

від 11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 31 «Ягідка» 

29.01.2021 

2021-2023 роки 

Хвостенко Світлана Олександрівна 

вих. № 01-66/40 від 01.03.2021 

вх. № 12.01-30/900/10 від 09.03.2021 

№ 493 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/900/10 

від 11.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Регіонального офісу водних 

ресурсів у Сумській області 

03.01.2021 

2019-2021 роки 

Гордійко Олексій Петрович 

вих. № 352 від 03.03.2021 

вх. № 12.01-30/899/10 від 09.03.2021 

№ 494 від 10.03.2021 
№ 12.01-30/899/10 

від 11.03.2021 

Зміни № 3 до колективного договору між 

роботодавцем та трудовим колективом Центру 

реінтеграції бездомних осіб 

11.03.2021 

2019-2021 роки 

Заруцький Микола Анатолійович 

вих. № 01-08/86 від 11.03.2021 

вх. № 12.01-30/971/10 від 12.03.2021 

№ 495 від 12.02.2021 
№ 12.01-30/971/10 

від 12.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумський центр 

ПТО з дизайну та сфери послуг» 

04.03.2021 

2019-2020 роки 

Аніна Надія Григорівна 

вих. № 184 від 04.03.2021 

вх. № 12.01-30/961/10 від 11.03.2021 

№ 496 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/961/10 

від 18.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області 

01.03.2021 

2020-2024 роки 

Демченко Олена Миколаївна 

вих. 017/06-17/74 від 09.03.2021 

вх. № 12.01-30/960/10 від 11.03.2021 

№ 497 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/960/10 

від 18.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей області служби у 

справах дітей Сумської обласної державної 

адміністрації 

19.02.2021 

2021-2025 роки 

Прудіус Лариса Іванівна 

вих. № 120/01-07 від 05.03.2021 

вх. № 12.01-30/923/10 від 09.03.2021 

№ 498 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/923/10 

від 18.03.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-Sumska-ZOSH-22-im.-Igorya-Golchenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-Sumska-ZOSH-22-im.-Igorya-Golchenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-Sumska-ZOSH-22-im.-Igorya-Golchenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-31-YAgidka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-31-YAgidka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-31-YAgidka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Regionalnij-ofis-vodnih-resursiv-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Regionalnij-ofis-vodnih-resursiv-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Regionalnij-ofis-vodnih-resursiv-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-3-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-3-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-3-do-KD_TSentr-reintegratsiyi-bezdomnih-osib.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_DPTNZ-Sumskij-tsentr-PTO-z-dizajnu-ta-sferi-poslug.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-beoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-beoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-beoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_Region.-tsentr-z-nadannya-beoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-u-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-TSSPR-ditej-oblasti-SSD-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-TSSPR-ditej-oblasti-SSD-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-TSSPR-ditej-oblasti-SSD-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-TSSPR-ditej-oblasti-SSD-Sumskoyi-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-TSSPR-ditej-oblasti-SSD-Sumskoyi-ODA.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 

24.02.2021 

2021-2023 роки 

Добрецька Валентина Олексіївна 

вих. № б/н 

вх. № 12.01-30/959/10 від 11.03.2021 

№ 499 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/959/10 

від 18.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Сумський 

обласний клінічний кардіологічний диспансер» 

01.02.2021 

2021-2023 роки 

Марцовенко Ігор Михайлович 

вих. № 01:10-14/13/154 від 

01.02.2021 

вх. № 12.01-30/965/10 від 11.03.2021 

№ 500 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/965/10 

від 18.03.2021 

Доповнення до колективного договору між 

директором та трудовим колективом Комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумський обласний діагностичний центр» 

28.12.2020 

2019-2020 роки 

Жданов Ярослав Олегович 

вих. № 02.02-07/09/258 від11.03.2021 

вх. № 12.01-30/1030/10 від 

17.03.2021 

№ 501 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/1030/10 

від 18.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Центральний ринок м. Суми» 

06.01.2021 

2019-2021 роки 

Галаєв Расул Магомед-Шарипович 

вих. № 30 від 26.02.2021 

вх. № 12.01-30/1031/10 від 

17.03.2021 

№ 502 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/1031/10 

від 18.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського національного 

аграрного університету 

04.03.2021 

2019-2022 роки 

Ладика Володимир Іванович 

вих. № 707 від 10.03.2021 

вх. № 12.01-30/1002/10 від 

15.03.2021 

№ 503 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/1002/10             

від 18.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Приватної науково-виробничої фірми 

«Гермет» 

12.03.2021 

2021-2024 роки 

Максименко Василь Васильович 

вих. № 01/03 від 12.03.2021 

вх. № 12.01-30/1032/10 від 

17.03.2021 

№ 504 від 17.03.2021 
№ 12.01-30/1032/10            

від 18.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального закладу Сумської обласної 

ради Сумського обласного краєзнавчого музею 

15.03.2021 

2021-2025 роки 

Терентьєв Владислав Сергійович 

вих. № 28/01-07 від 16.03.2021 

вх. № 12.01-30/1059 від 19.03.2021 

№ 505 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1059/10 

від 25.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 

22.02.2021 

2021-2023 роки 

Деменко Олена Валентинівна 

вих. № 1 від 22.02.2021 

вх. № 12.01-30/1062 від 19.03.2021 

№ 506 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1062/10 

від 25.03.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-zaklad-ZSO-26.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-zaklad-ZSO-26.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_Sumskij-zaklad-ZSO-26.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-diagnostichnij-tsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-diagnostichnij-tsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-diagnostichnij-tsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-diagnostichnij-tsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TSentralnij-rinok-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TSentralnij-rinok-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TSentralnij-rinok-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_PNVF-Germet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_PNVF-Germet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_PNVF-Germet.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-SOR-Sumskij-oblasnij-krayeznavchij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-SOR-Sumskij-oblasnij-krayeznavchij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-SOR-Sumskij-oblasnij-krayeznavchij-muzej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SSSH_17.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SSSH_17.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KU-SSSH_17.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 1 «Ромашка» Сумської міської ради 

04.03.2021 

2021-2023 роки 

Малишевська Валентина 

Олександрівна 

вих. № 83/01-66-а від 16.03.2021 

вх. № 12.01-30/1061 від 19.03.2021 

№ 507 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1061/10 

від 25.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 

«Купава» Сумської міської ради 

11.03.2021 

2021-2023 роки 

Слюсар Алла Станіславівна 

вих. № 01-59/9 від 16.03.2021 

вх. № 12.01-30/1060 від 19.03.2021 

№ 508 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1060/10 

від 25.03.2021 

Колективний договір комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Сумська 

обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

12.03.2021 

2021-2025 роки 

Савченко Володимир Віталійович 

вих. № 01-19/1/348 від 15.03.2021 

вх. № 12.01-30/1151 від 24.03.2021 

№ 509 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1151/10 

від 25.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумський медичний центр 

«Сімейна поліклініка» 

11.03.2021 

2020-2021 роки 

Виноград Сергій Петрович 

вих. № 46 від 16.03.2021 

вх. № 12.01-30/1058 від 19.03.2021 

№ 510 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1058/10 

від 25.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 32 «Ластівка» 

23.02.2021 

2021-2023 роки 

Азанієва Світлана Олексіївна 

вих. № 01-59/40 від 18.03.2021 

вх. № 12.01-30/1149 від 24.03.2021 

№ 511 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1149/10 

від 25.03.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

17.03.2021 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/781 від 18.03.2021 

вх. № 12.01-30/1093 від 22.03.2021 

№ 512 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1093/10 

від 25.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ТОВ «Гольфстрім-Суми» 

19.03.2021 

2021-2025 роки 

Тимчук Сергій Олександрович 

вих. № 19-01 від 19.03.2021 

вх. № 12.01-30/1126 від 23.03.2021 

№ 513 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1126/10 

від 25.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації комунального закладу Сумський Палац 

дітей та юнацтва 

12.03.2021 

2021-2023 роки 

Маковецький Сергій 

Володимирович 

вих. № 12/01-18 від 18.03.2021 

вх. № 12.01-30/1150 від 24.03.2021 

№ 514 від 25.03.2021 
№ 12.01-30/1150/10 

від 25.03.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_ZDO-1-Romashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_ZDO-1-Romashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_ZDO-1-Romashka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-13-Kupava.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-13-Kupava.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-13-Kupava.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_SDNZ-13-Kupava.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomatpoliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomatpoliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomatpoliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TOV-SMTS-Simejna-polikliinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TOV-SMTS-Simejna-polikliinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TOV-SMTS-Simejna-polikliinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-do-KD_TOV-SMTS-Simejna-polikliinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_-SDNZ-32-Lastivka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_-SDNZ-32-Lastivka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_-SDNZ-32-Lastivka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_TOV-Golfstrim-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_TOV-Golfstrim-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-Sumskij-Palats-dlya-ditej-ta-yunatstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-Sumskij-Palats-dlya-ditej-ta-yunatstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-Sumskij-Palats-dlya-ditej-ta-yunatstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/KD_KZ-Sumskij-Palats-dlya-ditej-ta-yunatstva.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом обласного комунального 

закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна 

дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольний центр 

«БАРСА» 

18.03.2021 

2021-2023 роки 

Гордієнко Вадим Анатолійович 

вих. № 63 від 19.03.2021 

вх. № 12.01-30/1222 від 26.03.2021 

№ 515 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1222/10 

від 01.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю Науково-виробниче підприємство 

«Теплоспай» 

19.03.2021 

2021-2024 роки 

Мітюхін Федір Петрович 

вих. № 11/03 від 19.03.2021 

вх. № 12.01-30/1247 від 29.03.2021 

№ 516 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1247/10 

від 01.04.2021 

Колективний договір квартирно-експлуатаційного 

відділу м. Суми 

19.03.2021 

2021-2024 роки 

Клименко Олексій Юрійович 

вих. № 560 від 22.03.2021 

вх. № 12.01-30/1148 від 24.03.2021 

№ 517 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1148/10 

від 01.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом Сумського міського центру зайнятості 

22.03.2021 

2021-2025 роки 

Кухтик Микола Григорович 

вих. № 05/451 від 23.03.2021 

вх. № 12.01-30/1250 від 29.03.2021 

№ 518 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1250/10 

від 01.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського обласного комунального 

агролісогосподарського підприємства 

«Сумиоблагроліс» 

04.03.2021 

2021-2024 роки 

Будник Олександр Анатолійович 

вих. № 166/1 від 04.03.2021 

вх. № 12.01-30/1147 від 24.03.2021 

№ 519 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1147/10 

від 01.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 3 «Калинка»            

18.03.2021 

2021-2023 роки 

Тимченко Ірина Володимирівна 

вих. № 01-70/74 від 23.03.2021 

вх. № 12.01-30/1249 від 29.03.2021 

№ 520 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1249/10 

від 01.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 35 

«Дюймовочка»  

22.03.2021 

2021-2023 роки 

Мечик Лариса Іонівна 

вих. № 2 від 22.03.2021 

вх. № 12.01-30/1248 від 29.03.2021 

№ 521 від 31.03.2021 
№ 12.01-30/1248/10 

від 01.04.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України у Сумській області 

23.03.2021 

2019-2021 роки 

Лаврик Віра Іванівна 

вих. № 465/01-15-10 від 29.03.2021 

вх. № 12.01-30/1289 від 31.03.2021 

№ 522 від 31.03.2021 
№ 12.01-30//1289/10 

від 01.04.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-NVP-Teplospaj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-NVP-Teplospaj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-NVP-Teplospaj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-NVP-Teplospaj.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KEV-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KEV-m.Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SMTSZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SMTSZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-3-Kalinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-3-Kalinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-3-Kalinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-35-Dyujmovochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-35-Dyujmovochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-35-Dyujmovochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-35-Dyujmovochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-dopovn-do-KD_UVD-FSSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-dopovn-do-KD_UVD-FSSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-dopovn-do-KD_UVD-FSSU-u-Sumskij-oblasti.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного ремонтно-будівельного 

підприємства «Рембуд» 

11.01.2021 

2021-2023 роки 

Костюк Валентин Григорович 

вих. № 498 від 02.04.2021 

вх. № 12.01-30/1346 від 05.04.2021 

№ 523 від 05.04.2021 
№ 12.01-30/1346 

від 05.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Сумського закладу 

загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської 

міської ради 

29.03.2021 

2021-2023 роки 

Слюсаренко Валентина Миколаївна 

вих. № 01-24/120 від 31.03.2021 

вх. № 12.01-30/1301 від 01.04.2021 

№ 524 від 07.04.2021 
№ 12.01-30/1301/10 

від 08.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9  

29.01.2021 

2021-2023 роки 

Петрюченко Григорій Сергійович 

вих. № 81 від 24.03.2021 

вх. № 12.01-30/1302 від 01.04.2021 

№ 525 від 07.04.2021 
№ 12.01-30/1302/10 

від 08.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом державного підприємства «Сумський 

регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» 

25.03.2021 

2021-2025 роки 

Шовкун Олександр Михайлович 

вих. № 4/478 від 01.04.2021 

вх. № 12.01-30/1347  від 05.04.2021 

№ 526 від 07.04.2021 
№ 12.01-30/1347/10 

від 08.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 28 

«Ювілейний» Сумської міської ради 

16.03.2021 

2021-2023 року 

Солодовник Ольга Олександрівна 

вих. № 90 від 05.04.2021 

вх. № 12.01-30/1364  від 06.04.2021 

№ 527 від 07.04.2021 
№ 12.01-30/1364/10 

від 08.04.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумський обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» 

31.03.2021 

2020-2023 роки 

Александренко Анатолій 

Васильович 

вих. № 01.2-27/282/1 від 06.04.2021 

вх. № 12.01-30/1363  від 06.04.2021 

№ 528 від 07.04.2021 
№ 12.01-30/1363/10 

від 08.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного виробничо-комерційного 

підприємства «Авангард-Н» 

06.08.2020 

2020-2023 роки 

Нигроєнко Ігор Леонідович 

вих. № 11 від 06.04.2021 

вх. № 12.01-30/1362 від 06.04.2021 

№ 529 від 07.04.2021 
№ 12.01-30/1362/10 

від 08.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією і первинною 

профспілковою організацією державного навчального 

закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» 

16.03.2021 

2021-2025 роки 

Камишанська Віталія Олексіївна 

вих. № 2/82 від 30.03.2021 

вх. № 12.01-30/1450 від 12.04.2021 

№ 530 від 14.04.2021 
№ 12.01-30/1450/10 

від 15.04.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_PRBP-Rembud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_PRBP-Rembud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_PRBP-Rembud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sumskij-zaklad-ZSO-Spetsialna-shkola-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sumskij-zaklad-ZSO-Spetsialna-shkola-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sumskij-zaklad-ZSO-Spetsialna-shkola-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sumskij-zaklad-ZSO-Spetsialna-shkola-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SSSH-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SSSH-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SSSH-9.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DP-Sumistandartmetrologiya-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DP-Sumistandartmetrologiya-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DP-Sumistandartmetrologiya-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DP-Sumistandartmetrologiya-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/SDNZ-28-YUvilejnij-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/SDNZ-28-YUvilejnij-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/SDNZ-28-YUvilejnij-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/SDNZ-28-YUvilejnij-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_PVKP-Avangard-N.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_PVKP-Avangard-N.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_PVKP-Avangard-N.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DNZ-Sumske-mizhregionalne-vishhe-profesijne-uchilishhe.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DNZ-Sumske-mizhregionalne-vishhe-profesijne-uchilishhe.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DNZ-Sumske-mizhregionalne-vishhe-profesijne-uchilishhe.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_DNZ-Sumske-mizhregionalne-vishhe-profesijne-uchilishhe.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумський фаховий медичний коледж» 

23.02.2021 

2021-2025 роки 

 

Кононов Олександр Вікторович 

вих. № 212/11 від 07.04.2021 

вх. № 12.01-30/1451 від 12.04.2021 

№ 531 від 14.04.2021 
№ 12.01-30/1451/10 

від 15.04.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

управління Державної казначейської служби України 

у Сумському районі Сумської області та 

профспілковим комітетом 

08.02.2021 

2020-2025 роки 

Чала Тетяна Борисівна 
вих. № 01-06-06/394 від 07.04.2021 

вх. № 12.01-30/1452 від 12.04.2021 

№ 532 від 14.04.2021 
№ 12.01-30/1452/10 

від 15.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «НЕОХІМ В» 

01.04.2021 

2021-2024 роки 

Базарний Олександр 

Володимирович 

вих. № 05/04-2021 від 05.04.2021 

вх. № 12.01-30/1453 від 12.04.2021 

№ 533 від 14.04.2021 
№ 12.01-30/1453/10 

від 15.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського міського центру соціальних 

служб 

09.03.2021 

2021-2024 роки 

Вертель Марія Юріївна 

вих. № 300 від 18.03.2021 

вх. № 12.01-30/1454 від 14.04.2021 

№ 534 від 14.04.2021 
№ 12.01-30/1454/10 

від  15.04.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

12.04.2021 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/1061 від 12.04.2021 

вх. № 12.01-30/1468 від 14.04.2021 

 

№ 535 від 21.04.2021 
№ 12.01-30/1468/10 

від 22.04.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством 

«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради та 

первинною профспілковою організацією Сумської 

міської клінічної лікарні № 4 Профспілки працівників 

охорони здоровʼя України 

13.04.2021 

2019-2024 роки 

Сизоненко Віра Тихонівна 

вих. № 485/01-17/13 від 14.04.2021 

вх. № 12.01-30/1528 від 14.04.2021 

 

№ 536 від 21.04.2021 
№ 12.01-30/1528/10 

від 22.04.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів 

війни» 

02.04.2021 

2018-2022 роки 

Савенко Інесса Іванівна 

вих. № 05-09/12/482 від  19.04.2021 

вх. № 12.01-30/1555 від 19.04.2021 

№ 537 від 21.04.2021 
№ 12.01-30/1555/10 

від 22.04.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KZ-SOR-Sumskij-fahovij-medichnij-koledzh.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KZ-SOR-Sumskij-fahovij-medichnij-koledzh.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KZ-SOR-Sumskij-fahovij-medichnij-koledzh.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_DKSU-u-Sumskomu-rajoni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_DKSU-u-Sumskomu-rajoni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_DKSU-u-Sumskomu-rajoni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_DKSU-u-Sumskomu-rajoni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Neohim-V.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Neohim-V.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Neohim-V.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_Sumskij-miskij-tsentr-sotsialnih-sluzhb.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_Sumskij-miskij-tsentr-sotsialnih-sluzhb.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_Sumskij-miskij-tsentr-sotsialnih-sluzhb.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-gospital-dlya-veteraniv-vijni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-gospital-dlya-veteraniv-vijni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-gospital-dlya-veteraniv-vijni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-gospital-dlya-veteraniv-vijni.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-gospital-dlya-veteraniv-vijni.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЗАВОД ЦЕНТРОЛИТ» 

04.02.2021 

2021-2025 роки 

Шулят’єв Олександр Сергійович 

вих. № 1 від 19.04.2021 

вх. № 12.01-30/1580 від 20.04.2021 

№ 538 від 21.04.2021 
№ 12.01-30/1580/10 

від 22.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «МАШДЕТАЛЬ» 

04.02.2021 

2021-2025 роки 

Шаповалов Руслан Володимирович 

вих. № 16 від 19.04.2021 

вх. № 12.01-30/1579 від 20.04.2021 

№ 539 від 21.04.2021 
№ 12.01-30/1579/10 

від 22.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

12.04.2021 

2021-2023 роки 

Саченко Микола Володимирович 

вих. № 57 від 20.04.2021 

вх. № 12.01-30/1631 від 26.04.2021 

№ 540 від 28.04.2021 
№ 12.01-30/1631/10 

від 29.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 

Сумської міської ради 

31.04.2021 

2021-2023 роки 

Шпаков Олег Федорович 

вих. № 01-27/111 від 22.04.2021 

вх. №12.01-30/1632 від 26.04.2021 

№ 541 від 28.04.2021 
№ 12.01-30/1632/10 

від 29.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СУМИОБЛАВТОТРАНС» 

16.04.2021 

2021-2024 роки 

Тертишний Микола Михайлович 

вих. № 1/01-05 від 19.04.2021 

вх. № 12.01-30/1633 від 26.04.2021 

№ 542 від 28.04.2021 
№ 12.01-30/1633/10 

від 29.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Сумської міської ради 

19.04.2021 

2021-2023 роки 

Щербань Ніна Миколаївна 

вих. № 95 від 26.04.2021 

вх. № 12.01-30/1657 від 27.04.2021 

№ 543 від 28.04.2021 
№ 12.01-30/1657/10 

від 29.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

22.02.2021 

2021-2023 роки 

Богодушко Борис Іванович 

вих. № б/н 

вх. № 12.01-30/1658 від 27.04.2021 

№ 544 від 28.04.2021 
№ 12.01-30/1658/10 

від 29.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 

«Золотий півник» Сумської міської ради 

20.04.2021 

2021-2023 роки 

Якименко Наталії Іванівни 

вих. № 01-36/167 від 26.04.2021 

вх. № 12.01-30/1656 від 27.04.2021 

№ 545 від 28.04.2021 
№ 12.01-30/1656/10 

від 29.04.2021 

Колективний договір товариства з обмеженою 

відповідальністю «МАГМА» 

31.03.2021 

2021-2025 роки 

Плохута Сергій Володимирович 

вих. № 8 від 27.04.2021 

вх. № 12.01-30/1804 від 12.05.2021 

№ 546 від 12.05.2021 
№ 12.01-30/1804/10 

від 13.05.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-ZAVOD-TSENTROLIT-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-ZAVOD-TSENTROLIT-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-ZAVOD-TSENTROLIT-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Mashdetal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Mashdetal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Mashdetal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZZOSH-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZZOSH-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZZOSH-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZZOSH-21.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Sumioblavtotrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Sumioblavtotrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_TOV-Sumioblavtotrans.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-8.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-8.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-8.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-8.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_KU-SZOSH-5.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-14-Zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-14-Zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-14-Zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/KD_SDNZ-14-Zolotij-pivnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_TOV-Magma.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_TOV-Magma.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією Громадської 

організації «Сумська територіальна організація 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» та трудовим колективом, який 

уповноважений представляти інтереси працівників 

Громадської організації «Сумська територіальна 

організація Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» 

29.01.2021 

2021-2024 роки 

Зюзь Євген Олександрович 

вих. № 23 від 05.05.2021 

вх. № 12.01-30/1805 від 12.05.2021 

№ 547 від 12.05.2021 
№ 12.01-30/1805/10 

від 13.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського міського 

Центру науково-технічної творчості молоді 

30.03.2021 

2021-2023 роки 

Безпала Тетяна Григорівна 

вих. № 01-19/62 від 02.04.2021 

вх. № 12.01-30/1893  від  18.05.2021 

№ 548 від 19.05.2021 
№ 12.01-30/1893/10 

від 20.05.2021 

Зміни до колективного договору між уповноваженим 

власником органом та трудовим колективом 

приватного акціонерного товариства 

«ТЕХНОЛОГІЯ» 

30.04.2021 

2021-2023 роки 

Мерзлий Володимир Миколайович 

вих. № 85/6 від 05.05.2021 

вх. № 12.01-30/1892 від 18.05.2021 

№ 549 від 19.05.2021 
№ 12.01-30/1892/10 

від  20.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Автоцентр Суми» 

19.03.2021 

2021-2023 роки 

Стоцький Ігор Іванович 

вих. № 27 від 31.03.2021 

вх. № 12.01-30/1891 від 18.05.2021 

№ 550 від 19.05.2021 
№ 12.01-30/1891/10 

від 20.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 19 «Рум’янек»  

м. Суми, Сумської області 

13.05.2021 

2021-2023 роки 

Дяченко Тетяна Станіславівна 

вих. № 01-66/134 від 17.05.2021 

вх. № 12.01-30/1890 від 18.05.2021 

№ 551 від 19.05.2021 
№ 12.01-30/1890/10 

від 20.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією державної 

установи «Державний центр олімпійської підготовки 

із волейболу пляжного» та уповноваженим 

представником трудового колективу державної 

установи «Державний центр олімпійської підготовки 

із волейболу пляжного» 

06.05.2021 

2021-2025 роки 

Кулініч Олексій Михайлович 

вих. № 22 від 18.05.2021 

вх. № 12.01-30/2046 від 25.05.2021 

№ 552 від 26.05.2021 
№ 12.01-30/2046/10  

від 27.05.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_GO-STO-VFST-Kolos.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_Sumskij-miskij-tsentr-NTTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_Sumskij-miskij-tsentr-NTTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_Sumskij-miskij-tsentr-NTTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_TOV-Avtotsentr-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_TOV-Avtotsentr-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_TOV-Avtotsentr-Sumi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_SDNZ-19-Rumyanek.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_SDNZ-19-Rumyanek.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_SDNZ-19-Rumyanek.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_SDNZ-19-Rumyanek.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_DU-Derzhtsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-iz-volejbolu-plyazhnogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_DU-Derzhtsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-iz-volejbolu-plyazhnogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_DU-Derzhtsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-iz-volejbolu-plyazhnogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_DU-Derzhtsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-iz-volejbolu-plyazhnogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_DU-Derzhtsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-iz-volejbolu-plyazhnogo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_DU-Derzhtsentr-olimpijskoyi-pidgotovki-iz-volejbolu-plyazhnogo.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією, трудовим 

та профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська класична гімназія Сумської міської ради 

12.03.2021 

2021-2023 роки 

Гончаренко Віктор Миколайович 

вих. № 188 від 17.05.2021 

вх. № 12.01-30/2045 від 25.05.2021 

№ 553 від 26.05.2021 
№ 12.01-30/2045/10  

від 27.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Сумського регіонального центру 

підвищення кваліфікації 

14.05.2021 

2021-2025 роки 

Варуха Світлана Миколаївна 

вих. № 01-17/254 від 19.05.2021  

вх. № 12.01-30/2047 від 25.05.2021 

№ 554 від 26.05.2021 
№ 12.01-30/2047/10  

від 27.05.2021 

Зміни до колективного договору між уповноваженим 

власником органом та трудовим колективом 

приватного акціонерного товариства 

«ТЕХНОЛОГІЯ» 

12.05.2021 

2021-2023 роки 

Мерзлий Володимир Миколайович 

вих. № 96/4 від 21.05.2021  

вх. № 12.01-30/2048 від 25.05.2021 

№ 555 від 26.05.2021 
№ 12.01-30/2048/10  

від 27.05.2021 

Зміни № 1 до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом державної 

установи «Сумський слідчий ізолятор» 

24.05.2021 

2020-2023 роки 

Яковлєв Ігор Сергійович 

вих. № 14/09-4149/яв-21 від 

24.05.2021 

вх. № 12.01-30/2145 від 01.06.2021 

№ 556 від 02.06.2021 
№ 12.01-30/2145/10  

від 03.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «АМБАР-МАРКЕТ» 

25.05.2021 

2021-2022 роки 

Лебідь Вадим Миколайович 

вих. № 25/05/21 від 25.05.2021 

вх. № 12.01-30/2114 від 28.05.2021 

№ 557 від 02.06.2021 
№ 12.01-30/2114/10  

від 03.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом обласного комунального 

закладу Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна 

школа 

15.01.2021 

2021-2023 роки 

Бєлан Юрій Григорович 

вих. № 84 від 27.01.2021 

вх. № 12.01-30/2144 від 01.06.2021 

№ 558 від 02.06.2021 
№ 12.01-30/2144/10  

від 03.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 

ради 

13.05.2021 

2019-2021 роки 

Бугаєнко Вікторія Олександрівна 

вих. № 10 від 13.05.2021 

вх. № 12.01-30/2146 від 01.06.2021 

№ 559 від 02.06.2021 
№ 12.01-30/2146/10  

від 03.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, 

м. Суми, Сумської області 

21.05.2021 

2021-2023 роки 

Плотницька Ольга Федорівна 

вих. № 234 від 31.05.2021 

вх. № 12.01-30/2197 від 03.06.2021 

№ 560 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2197/10  

від 07.06.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_KU-Sumska-klasichna-gimnaziya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_KU-Sumska-klasichna-gimnaziya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_KU-Sumska-klasichna-gimnaziya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_Sumskij-regionalnij-tsentr-pidvishhennya-kvalifikatsiyi-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_Sumskij-regionalnij-tsentr-pidvishhennya-kvalifikatsiyi-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/KD_Sumskij-regionalnij-tsentr-pidvishhennya-kvalifikatsiyi-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zmini-do-KD_PrAT-Tehnologiya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-1-do-KD_DU-Sumskij-slidchij-izolyator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-1-do-KD_DU-Sumskij-slidchij-izolyator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-1-do-KD_DU-Sumskij-slidchij-izolyator.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_TOV-Ambar-Market.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_TOV-Ambar-Market.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_TOV-Ambar-Market.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-27.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-27.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-27.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-27.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 15 «Перлинка» 

м. Суми, Сумської області 

18.05.2021 

2021-2023 роки 

Казбан Наталія Олексіївна 

вих. № 01-58/141 від 31.05.2021 

вх. № 12.01-30/2196 від 03.06.2021 

№ 561 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2196/10  

від 07.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

27.05.2021 

2021-2023 роки 

Харламова Людмила Миколаївна 

вих. № 01-25/28 від 27.05.2021 

вх. № 12.01-30/2195 від 03.06.2021 

№ 562 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2195/10  

від 07.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

01.06.2021 

2019-2022 роки 

Поратуй Світлана Володимирівна 

вих. № 01-22/11/1701 від 01.06.2021 

вх. № 12.01-30/2198 від 03.06.2021 

№ 563 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2198/10  

від 07.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору            

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 

27.05.2021 

2018-2020 роки 

Тисівський Йосип Васильович 

вих. № 20/3661 від 01.06.2021 

вх. № 12.01-30/2199 від 03.06.2011 

№ 564 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2199/10  

від 07.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 17 «Радість»          

м. Суми, Сумської області 

18.05.2021 

2021-2023 роки 

Батарчук Аліна Володимирівна 

вих. № 01-59/185 від 02.06.2021 

вх. № 12.01-30/2200 від 03.06.2021 

№ 565 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2200/10  

від 07.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом управління 

Держпраці у Сумській області 

22.04.2021 

2017-2021 роки 

Семеног Юрій Дмитрович 

вих. № 18-28/19/4839/2021 від 

02.06.2021 

вх. № 12.01-30/2209 від 04.06.2021 

№ 566 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2209/10  

від 07.06.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумський обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» 

03.06.2021 

2020-2023 роки 

Александренко Анатолій Васильович 

вих. № 01.2-27/448 від 04.06.2021 

вх.№ 12.01-30/2213 від 04.06.2021 

№ 567 від 04.06.2021 
№ 12.01-30/2213/10  

від 07.06.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_DNZ-15-Perlinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_DNZ-15-Perlinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_DNZ-15-Perlinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_DNZ-15-Perlinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SMR-SMTSENTUM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SMR-SMTSENTUM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SMR-SMTSENTUM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SMR-SMTSENTUM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KP-Miskvodokanal-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD-_KP-Miskvodokanal-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_-SDNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_-SDNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_-SDNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_-SDNZ-17-Radist.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Derzhpratsi-u-Sum.obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Derzhpratsi-u-Sum.obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Derzhpratsi-u-Sum.obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/zmini-do-KD_-KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/zmini-do-KD_-KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/zmini-do-KD_-KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/zmini-do-KD_-KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/zmini-do-KD_-KNP-SOR-SOTSEMD-ta-MK.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Сонечко»           

м. Суми, Сумської області  

31.05.2021 

2021-2023 роки 

Щербакова Ірина Валентинівна 

вих. № 01-43/64 від 04.06.2021 

вх. №12.01-30/2382 від 16.06.2021 

№ 568 від 22.06.2021 
№12.01-30/2382/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Державного архіву Сумської області 

24.05.2021 

2021-2023 роки 

Олійник Юрій Олександрович 

вих. № 391/01-28 від 03.06.2021 

вх. № 12.01-30/2383 від 16.06.2021 

№ 569 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2383/10 

від 22.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

23.03.2019 

2010-2012 роки 

Ткаченко  Валерій Васильович 

вих. № 16/08-332 від 08.06.2021 

вх.  № 12.01-30/2384 від 16.06.2021 

№ 570 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2384/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумиспецодяг» 

09.04.2021 

2021-2026 роки 

Сідельнік Іван Миколайович 

вих. № 11 від 21.04.2021 

вх. № 12.01-30/2385 від 16.06.2021 

№ 571 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2385/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської 

ради та профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради 

31.05.2021 

2021-2024 роки 

Оводенко Алла Іванівна 

вих. № 05-26/3/696 від 08.06.2021 

вх. № 12.01-30/2386 від 16.06.2021 

№ 572 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2386/10 

від 22.06.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального підприємства 

«Зелене будівництво» Сумської міської ради 

31.05.2021 

2016-2019 роки 

Лаврик Володимир Володимирович 

вих. № 347 від 09.06.2021 

вх. 12.01-30/2318 від 10.06.2021 

№ 573 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2318/10 

від 22.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

23.08.2019 

2010-2012 роки 

Ткаченко Валерій Васильович 

вих. № 16/08-332 від 08.06.2021 

вх. 12.01-30/2384 від 16.06.2021 

№ 574 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2384/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 25 «Білосніжка» м. Суми, 

Сумської області 

31.05.2021 

2021-2023 роки 

Макєєва Олена Петрівна 

вих. № 138 від 02.06.2021 

вх. № 12.01-30/2387 від 16.06.2021 

№ 575 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2387/10 

від 22.06.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-16-Sonechko.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-16-Sonechko.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-16-Sonechko.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-16-Sonechko.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_-Derzhavnij-arhiv-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_-Derzhavnij-arhiv-Sumskoyi-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn.do-KD_Sum.-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-23.03.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn.do-KD_Sum.-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-23.03.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn.do-KD_Sum.-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-23.03.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_TOV-Sumispetsodyag.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_TOV-Sumispetsodyag.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_TOV-Sumispetsodyag.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD-_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD-_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD-_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD-_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD-_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD-_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-do-KD_KP-Zelene-budivnitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-do-KD_KP-Zelene-budivnitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-do-KD_KP-Zelene-budivnitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn.do-KD_Sum.-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-23.08.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn.do-KD_Sum.-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-23.08.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zmini-ta-dopovn.do-KD_Sum.-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ-23.08.2019.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-25-Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-25-Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-25-Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-25-Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-25-Bilosnizhka.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації Сумського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського 

Сумської міської ради 

16.04.2021 

2021-2023 роки 

Скляр Віра Миколаївна 

вих. № 01-20/73 від 08.06.2021 

вх. № 12.01-30/2388 від 16.06.2021 

№ 576 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2388/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою організацією 

комунального підприємства «Спеціалізований 

комбінат» 

04.06.2021 

2021-2024 роки 

Короткевич Євгеній Григорович 

вих. № 01-05/207 від 15.06.2021 

вх. № 12.01-30/2389 від 16.06.2021 

№ 577 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2389/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1             

ім. В. Стельченка, м. Суми, Сумської області 

15.06.2021 

2021-2023 роки 

Мурашкіна Світлана Анатоліївна 

вих. № 01-14/228 від 16.06.2021 

вх. № 12.01-30/2409 від 18.06.2021 

№ 578 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2409/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, 

м. Суми, Сумської області 

14.06.2021 

2021-2023 роки 

Педяш Наталія Олегівна 

вих. № 01-24/148 від 16.06.2021 

вх. № 12.01-30/2410 від 18.06.2021 

№ 579 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2410/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір акціонерного товариства 

«Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 

19.05.2021 

2021-2023 роки 

Ковтун Олександр Миколайович 

вих. № 39.1-29/04571 від 16.06.2021 

вх. № 12.01-30/2411 від 18.06.2021 

№ 580 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2411/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи            

В-Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів          

м. Суми, Сумської області 

14.06.2021 

2021-2023 роки 

Вакула Ольга Федорівна 

вих. № 80 від 16.06.2021 

вх. № 12.01-30/2412 від 18.06.2021 

№ 581 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2412/10 

від 22.06.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом  первинної профспілкової 

організації комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей» 

03.06.2021 

2021-2025 роки 

Пєсоцька Інеса Олександрівна 

вих. № 257 від 17.06.2021 

вх. № 12.01-30/2436 від  22.06.2021 

№ 582 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2436/10 

від 22.06.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SZZSO-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SZZSO-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SZZSO-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SZZSO-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SZZSO-19.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KP-Spetskombinat.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KP-Spetskombinat.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KP-Spetskombinat.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KP-Spetskombinat.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-23.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-23.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-23.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-SZOSH-23.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_AT-Nasosenergomash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_AT-Nasosenergomash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_AT-Nasosenergomash.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-V.Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-V.Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-V.Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KU-V.Pishhanska-ZOSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SOR-Sum.-obl.-gimnaziya-internat-dlya-talanovitih-ta-tvorcho-obdarovanih-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SOR-Sum.-obl.-gimnaziya-internat-dlya-talanovitih-ta-tvorcho-obdarovanih-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SOR-Sum.-obl.-gimnaziya-internat-dlya-talanovitih-ta-tvorcho-obdarovanih-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SOR-Sum.-obl.-gimnaziya-internat-dlya-talanovitih-ta-tvorcho-obdarovanih-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_KZ-SOR-Sum.-obl.-gimnaziya-internat-dlya-talanovitih-ta-tvorcho-obdarovanih-ditej.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 40 «Дельфін» м. Суми, 

Сумської області 

16.06.2021 

2021-2023 роки 

Решетнік Вікторія Леонідівна 

вих. № 01-59/79 від 18.06.2021 

вх. № 12.01-30/2437 від 22.06.2021 

№ 583 від 22.06.2021 
№ 12.01-30/2437/10 

від 22.06.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» 

Сумської міської ради 

26.05.2021 

2019-2022 роки 

Здєльнік Богдан Анатолійович 

вих. № 01-09/214 від 31.05.2021 

вх. № 12.01-30/2483 від 23.06.2021 

№ 584 від 01.07.2021 
№ 12.01-30/2483/10 

від 02.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя 

України Олександра Аніщенка Сумської міської ради 

14.06.2021 

2021-2023 роки 

Волкова Тетяна Павлівна 

вих. № 265 від 23.06.2021 

вх. № 12.01-30/2591 від 30.06.2021 

№ 585 від 01.07.2021 
№ 12.01-30/2591/10 

від 02.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 

«Електроналадка» 

29.06.2021 

2021-2023 роки 

Крикуненко Марія Григорівна 

вих. № 6 від 30.06.2021 

вх. № 12.01-30/2658 від 05.07.2021 

№ 586 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2658/10  

від 09.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

уповноваженим представником трудового колективу 

Сумського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України 

22.02.2021 

2021-2024 роки 

Маслов Владислав Григорович 

вих. № 147/1 від 30.06.2021 

вх. № 12.01-30/2662 від 05.07.2021 

№ 587 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2662/10  

від 09.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СУМИАГРОСНАБ» по 

забезпеченню економічного та соціального розвитку 

трудового колективу та соціального захисту 

працівників 

22.06.2021 

2021-2026 роки 

Суярко Роман Іванович 

вих. № 11 від 07.07.2021 

вх. № 12.01-30/2694 від 07.07.2021 

№ 588 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2694/10  

від 09.07.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського обласного 

25.05.2021 

2021-2024 роки 

Будник Олександр Анатолійович 

вих. № 387 від 29.06.2021 

вх. № 12.01-30/2625 від 02.07.2021 

№ 589 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2625/10  

від 09.07.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-40-Delfin.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-40-Delfin.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-40-Delfin.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-40-Delfin.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/KD_SDNZ-40-Delfin.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KP-Sumizhilkomservis-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_-KU-Sumskoyi-ZOSH-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_-KU-Sumskoyi-ZOSH-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_-KU-Sumskoyi-ZOSH-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_-KU-Sumskoyi-ZOSH-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-NVP-Elektronaladka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-NVP-Elektronaladka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-NVP-Elektronaladka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-NVP-Elektronaladka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SOV-Komitetu-z-fizichnogo-vihovannya-ta-sportu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SOV-Komitetu-z-fizichnogo-vihovannya-ta-sportu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SOV-Komitetu-z-fizichnogo-vihovannya-ta-sportu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SOV-Komitetu-z-fizichnogo-vihovannya-ta-sportu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SOV-Komitetu-z-fizichnogo-vihovannya-ta-sportu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumiagrosnab.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumiagrosnab.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumiagrosnab.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumiagrosnab.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumiagrosnab.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumiagrosnab.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf


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) 

комунального агролісогосподарського підприємства 

«Сумиоблагроліс» 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Медичний 

клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології 

ім. З.Й. Красовицького» 

30.04.2021 

2021-2025 роки 

Будніков Юрій В’ячеславович 

вих. № 01-12/10/420 від 01.07.2021 

вх. № 12.01-30/2659 від 05.07.2021 

№ 590 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2659/10  

від 09.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25,          

м. Суми, Сумської області 

03.03.2021 

2021-2023 роки 

Голуб Лідія Василівна 

вих. № 01-26/214 від 01.07.2021 

вх. № 12.01-30/2660 від 05.07.2021 

№ 591 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2660/10  

від 09.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДАСК ОЙЛ» 

01.03.2021 

2021-2024 роки 

Діжечко Сергій Миколайович 

вих. № б/н від 05.07.2021 

вх. № 12.01-30/2661 від 05.07.2021 

№ 592 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2661/10  

від 09.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом виробничого підрозділу 

Сумська вагонна дільниця філії «Пасажирська 

компанія» акціонерного товариства «Українська 

залізниця» 

28.05.2021 

2021 рік 

Букін Олександр Петрович 

вих. № ПКВ46 Суми-01-7/537 від 

09.06.2021 

вх. № 12.01-30/2692 від 07.07.2021 

№ 593 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2692/10  

від 09.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний» м. Суми, 

Сумської області 

31.05.2021 

2021-2023 роки 

Ткачова Надія Михайлівна 

вих. № 01-59/206 від 16.06.2021 

вх. № 12.01-30/2695 від 07.07.2021 

№ 594 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2695/10  

від 09.07.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією комунального закладу культури 

Сумської обласної ради – Сумська обласна 

філармонія та первинною профспілковою 

організацією Сумської обласної філармонії 

01.06.2021 

2020-2025 роки 

Даниленко Олександр Григорович 

вих. № 145 від 06.07.2021 

вх. № 12.01-30/2693 від 07.07.2021 

№ 595 від 08.07.2021 
№ 12.01-30/2693/10  

від 09.07.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SOKAP-Sumioblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-SOR-Medichnij-klinichnij-tsentr-infekts.-hvorob-ta-dermatologiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-SOR-Medichnij-klinichnij-tsentr-infekts.-hvorob-ta-dermatologiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-SOR-Medichnij-klinichnij-tsentr-infekts.-hvorob-ta-dermatologiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-SOR-Medichnij-klinichnij-tsentr-infekts.-hvorob-ta-dermatologiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-SOR-Medichnij-klinichnij-tsentr-infekts.-hvorob-ta-dermatologiyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-25.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-25.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-25.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-25.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-DASK-OJL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-DASK-OJL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-DASK-OJL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_Sumska-vagonna-dilnitsya-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SDNZ-8-Kosmichnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SDNZ-8-Kosmichnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SDNZ-8-Kosmichnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SDNZ-8-Kosmichnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SDNZ-8-Kosmichnij.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-Sumska-oblasna-filarmoniya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-Sumska-oblasna-filarmoniya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-Sumska-oblasna-filarmoniya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-Sumska-oblasna-filarmoniya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-Sumska-oblasna-filarmoniya.pdf


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 Сумського 

державного педагогічного університету імені                

А.С. Макаренка 

26.05.2021 

2019-2022 роки 

Лянной Юрій Олегович 

вих. № 354 від 05.01.2021 

вх. № 12.01-30/2770 від 13.07.2021 

№ 596 від 15.07.2021 
№ 12.01-30/2770/10  

від 16.07.2021 

Зміни до колективного договору комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» 

25.06.2021 

2021-2025 роки 

Савченко Володимир Віталійович 

вих. № 01-19/1/760 від 06.07.2021 

вх. № 12.01-30/2769 від 13.07.2021 

№ 597 від 15.07.2021 
№ 12.01-30/2769/10  

від 16.07.2021 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» Сумської міської ради 

01.07.2021 

2021-2022 роки 

Івженко Ганна Іванівна 

вих. № 05-21/1305 від 07.07.2021 

вх. № 12.01-30/2768 від 13.07.2021 

№ 598 від 15.07.2021 
№ 12.01-30/2768/10  

від 16.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Громадської організації «Сумська 

обласна організація фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо» України» 

12.07.2021 

2021-2025 роки 

Шаховський Микола Миколайович 

вих. № 233 від 12.07.2021 

вх. № 12.01-30/2771 від 13.07.2021 

№ 599 від 15.07.2021 
№ 12.01-30/2771/10 

від 16.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3           

ім. генерал-лейтенанта А. Морозова, м. Суми, 

Сумської області 

26.05.2021 

2021-2023 роки 

Герман Ірина Іванівна 

вих. № 262 від 14.07.2021 

вх. № 12.01-30/2935 від 21.07.2021 

№ 600 від 22.07.2021 
№ 12.01-30/2935/10  

від 23.07.2021 

Колективний договір між директором та трудовим 

колективом комунальної установи «Сумський 

обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської 

обласної ради (нова редакція) 

15.07.2021 

2021-2023 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих. № 66 від 15.07.2021 

вх. № 12.01-30/2936 від 21.07.2021 

№ 601 від 22.07.2021 
№ 12.01-30/2936/10  

від 23.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 

ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області 

19.03.2021 

2021-2023 роки 

Гончаренко Світлана Олексіївна 

вих. № 321 від 15.07.2021 

вх. № 12.01-30/2937 від 21.07.2021 

№ 602 від 22.07.2021 
№ 12.01-30/2937/10  

від 23.07.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SDPU-im.-A.S.-Makarenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SDPU-im.-A.S.-Makarenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_SDPU-im.-A.S.-Makarenka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomat.poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomat.poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomat.poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumska-oblasna-klinichna-stomat.poliklinika.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-TSPMSD-2-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-TSPMSD-2-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-TSPMSD-2-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-TSPMSD-2-SMR-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_GO-SOOFST-Dinamo-Ukrayini-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_GO-SOOFST-Dinamo-Ukrayini-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_GO-SOOFST-Dinamo-Ukrayini-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_GO-SOOFST-Dinamo-Ukrayini-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-SSSH-3.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-Sum.-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-Sum.-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-Sum.-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-Sum.-oblasnij-fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-ZOSH-15.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-ZOSH-15.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-ZOSH-15.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KU-ZOSH-15.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сумикамволь» 

15.07.2021 

2021-2023 роки 

Павлова Анна Михайлівна 

вих. № 25 від 20.07.2021 

вх. № 12.01-30/2938 від 21.07.2021 

№ 603 від 22.07.2021 
№ 12.01-30/2938/10  

від 23.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства «Клінічна лікарня № 5» Сумської 

міської ради 

02.07.2021 

2021-2024 роки 

Петренко В’ячеслав Юрійович 

вих. № 01-27/2б/884 від 28.04.2021 

вх. № 12.01-30/3066 від 28.07.2021 

№ 604 від 30.07.2021 
№ 12.01-30/3066/10  

від 30.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського спеціального 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 20 

«Посмішка» м. Суми, Сумської області 

15.07.2021  

2021-2023 роки 

Розман-Лі Аліса Василівна 

вих. № б/н від 22.07.2021 

вх. № 12.01-30/3067 від 28.07.2021 

№ 605 від 30.07.2021 
№ 12.01-30/3067/10  

від 30.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДАХРЕМБУД» 

23.07.2021 

2021-2024 роки 

Чугай Ольга Вячеславівна 

вих. № 23/07 від 23.07.2021 

вх. № 12.01-30/3068 від 28.07.2021 

№ 606 від 30.07.2021 
№ 12.01-30/3068/10  

від 30.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТОТАЛ ДИСТРИБ’ЮШН 2005» 

27.07.2021 

2021-2023 роки 

Білан Анатолій Іванович 

вих. № 18 від 28.07.2021 

вх. № 12.01-30/3069 від 28.07.2021 

№ 607 від 30.07.2021 
№ 12.01-30/3069/10  

від 30.07.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»  

29.12.2020 

2021-2024 роки 

Гонтовенко Євген Валентинович 

вих. № 61 від 30.07.2021 

вх. № 12.01-30/3185 від 04.08.2021 

№ 608 від 04.08.2021 
№ 12.01-30/3185/10  

від 05.08.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 

«Червоненька квіточка» Сумської міської ради 

23.04.2021 

2021-2023 роки 

Радько Алла Володимирівна 

вих. № 229 від 09.08.2021 

вх. № 12.01-30/3378 від 18.08.2021 

№ 609 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3378/10  

від 19.08.2021 

Зміни до колективного договору товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Сумитеплоенерго» 

20.07.2021  

2019-2020 роки 

Васюнін Дмитро Геннадійович 

вих. № 3663 від 20.07.2021 

вх. № 12.01-30/3377 від 18.08.2021 

№ 610 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3377/10  

від 19.08.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

31.05.2021 

2018-2020 роки 

Калінінська Тетяна Сергіївна 

вих. № 84 від 04.08.2021 

вх. № 12.01-30/3191 від 05.08.2021 

№ 611 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3191/10  

від 19.08.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumikamvol.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumikamvol.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-Sumikamvol.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_KNP-Klinichna-likarnya-5-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SSDNZ-20-Posmishka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SSDNZ-20-Posmishka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SSDNZ-20-Posmishka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_SSDNZ-20-Posmishka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-DAHREMBUD.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-DAHREMBUD.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-DAHREMBUD.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-TOTAL-DISTRIBYUSHN-2005.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-TOTAL-DISTRIBYUSHN-2005.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/KD_TOV-TOTAL-DISTRIBYUSHN-2005.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_MTSFZN-Sport-dlya-vsih.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_MTSFZN-Sport-dlya-vsih.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_MTSFZN-Sport-dlya-vsih.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_SDNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_SDNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_SDNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_SDNZ-36-CHervonenka-kvitochka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Zmini-do-KD_TOV-Sumiteploenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Zmini-do-KD_TOV-Sumiteploenergo.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Zmini-do-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Zmini-do-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf


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) 

комунального підприємства «Центр догляду за 

тваринами» Сумської міської ради 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального підприємства «Паркінг» 

Сумської міської ради 

14.06.2021 

2021-2026 роки 

Славгородський Олег 

Володимирович 

вих. № 48/1 від 30.07.2021 

вх. № 12.01-30/3375 від 18.08.2021 

№ 612 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3375/10  

від 19.08.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Горобина» 

01.08.2021 

2021-2024 роки 

Пузько Олег Володимирович 

вих. № 1-06-273 від 11.08.2021 

вх. № 12.01-30/3376 від 18.08.2021 

№ 613 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3376/10  

від 19.08.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ПП «Гольфстрім» 

11.08.2021 

2021-2025 роки 

Тимчук Сергій Олександрович 

вих. № 12-01 від 12.08.2021 

вх. № 12.01-30/3374 від 18.08.2021 

№ 614 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3374/10  

від 19.08.2021 

Колективний договір  між адміністрацією та 

трудовим колективом комунального підприємства 

«Зелене будівництво» Сумської міської ради 

21.07.2021 

2021-2025 роки 

Лаврик Володимир Володимирович 

вих. № 421 від 12.08.2021 

вх. № 12.01-30/3373 від 18.08.2021 

№ 615 від 18.08.2021 
№ 12.01-30/3373/10  

від 19.08.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Електромонтаж-408» 

06.08.2021 

2021-2025 роки 

Мироненко Іван Іванович 

вих. № 07.21/1 від 17.08.2021 

вх. №12.01-30/3426 від 25.08.2021 

№ 616 від 25.08.2021 
№ 12.01-30/3426/10  

від 26.08.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 

ради 

05.08.2021 

2019-2022 роки 

Бугаєнко Вікторія Олександрівна 

вих. № 354/1 від 29.06.2021 

вх. № 12.01-30/3547 від 31.09.2021 

№ 617 від 01.09.2021 
№ 12.01-30/3547/10  

від 02.09.2021 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом 

комунальної установи Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми, Сумської області 

29.06.2021  

2020-2022 роки 

Антонова Лариса Володимирівна 

вих. № 28 від 25.08.2021 

вх. № 12.01-30/3548 від 31.09.2021 

№ 618 від 01.09.2021 
№ 12.01-30/3548/10  

від 02.09.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «БРАМА ГРУП» 

25.08.2021 

2021-2023 роки 

Заболотний Володимир Олексійович 

вих. № б/н від 01.09.2021 

вх. № 12.01-30/3664 від 08.09.2021 

№ 619 від 08.09.2021 
№ 12.01-30/3664/10  

від 09.09.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Zmini-do-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Zmini-do-KD_KP-TSentr-doglyadu-za-tvarinami-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_KP-Parking-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_KP-Parking-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_KP-Parking-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_TOV-Gorobina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_TOV-Gorobina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_TOV-Gorobina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_PP-Golfstrim.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_PP-Golfstrim.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_KP-Zelene-budinitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_KP-Zelene-budinitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_KP-Zelene-budinitstvo-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_TOV-Elektromontazh-408.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_TOV-Elektromontazh-408.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/KD_TOV-Elektromontazh-408.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Dityacha-klinichna-likarnya-Svyatoyi-Zinayidi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-i-dopovn-do-KD-KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-i-dopovn-do-KD-KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-i-dopovn-do-KD-KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-i-dopovn-do-KD-KU-Sumska-ZOSH-20.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_TOV-BRAMA-GRUP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_TOV-BRAMA-GRUP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_TOV-BRAMA-GRUP.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Форекс плюс» 

30.05.2020 

2020-2021 роки 

Куцелепа Альона Геннадіївна 

вих. № 523-ОД від 06.09.2021 

вх. № 12.01-30/3641 від 07.09.2021 

№ 620 від 08.09.2021 
№ 12.01-30/3641/10  

від 09.09.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Управління охорони здоров’я Сумської 

міської ради 

01.09.2021 

2021-2025 роки 

Чумаченко Олена Юріївна 

вих. № 24.01-04/902 від 02.09.2021 

вх. № 12.01-30/3623 від 06.09.2021 

№ 621 від 08.09.2021 
№ 12.01-30/3623/10  

від 09.09.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумський обласний клінічний кардіологічний 

диспансер» 

01.09.2021 

2021-2023 роки 

Марцовенко Ігор Михайлович 

вих. № 18 від 04.09.2021 

вх. № 12.01-30/3742 від 15.09.2021 

№ 622 від 15.09.2021 
№ 12.01-30/3742/10  

від 16.09.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору             

ПАТ «Сумихімпром» 

09.06.2021 

2020-2021роки 

Лазакович Ігор Васильович  

вих. № 3441/12 від 09.09.2021 

вх. № 12.01-30/3743 від 15.09.2021 

№ 623 від 15.09.2021 
№ 12.01-30/3743/10  

від 16.09.2021 

Колективний договір ПАТ «Сумихімпром»           

(сторінки 1-140, 141-276, 277-412) 

09.06.2021 

2021 року 

Лазакович Ігор Васильович  

вих. № 3441/12 від 09.09.2021 

вх. № 12.01-30/3743 від 15.09.2021 

№ 624 від 15.09.2021 
№ 12.01-30/3743/10  

від 16.09.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

07.09.2021 

2021-2023 року 

Тихенко Лариса Володимирівна 

вих. № 565 від 09.09.2021 

вх. № 12.01-30/3797 від 20.09.2021 

№ 625 від 22.09.2021 
№ 12.01-30/3797/10  

від 23.09.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 

«Ласкавушка» Сумської міської ради 

16.08.2021 

2021-2023 роки 

Криворотенко Наталія 

Олександрівна 

вих. № 01-58/177 від 16.08.2021 

вх. № 12.01-30/3798 від 20.09.2021 

№ 626 від 22.09.2021 
№ 12.01-30/3798/10  

від 23.09.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством 

«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради та 

первинною профспілковою організацією Сумської 

13.09.2021 

2019-2024 роки 

Сизоненко Віра Тихонівна 

вих № 1149/01-17/13 від 15.09.2021  

вх. № 12.01-30/3799 від 20.09.2021 

№ 627 від 22.09.2021 
№ 12.01-30/3799/10  

від 23.09.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_TOV-Foreks-plyus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_TOV-Foreks-plyus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_TOV-Foreks-plyus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_Upravlinnya-ohoroni-zdorovya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_Upravlinnya-ohoroni-zdorovya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_Upravlinnya-ohoroni-zdorovya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOK-Kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOK-Kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOK-Kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOK-Kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-do-KD_KNP-SOR-SOK-Kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_PAT-Sumihimprom.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_PAT-Sumihimprom.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_PAT-Sumihimprom-stor-1-140.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_PAT-Sumihimprom-stor-141-276.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_PAT-Sumihimprom-stor-277-412.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_KZ-SOR-OTSPO-ta-RTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_KZ-SOR-OTSPO-ta-RTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_KZ-SOR-OTSPO-ta-RTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_KZ-SOR-OTSPO-ta-RTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_KZ-SOR-OTSPO-ta-RTM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_SDNZ-26-Laskavushka-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_SDNZ-26-Laskavushka-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_SDNZ-26-Laskavushka-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_SDNZ-26-Laskavushka-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf


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) 

міської клінічної лікарні № 4 Профспілки працівників 

охорони здоров’я України 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом Державного навчального закладу 

«Сумський хіміко-технологічний центр професійно-

технічної освіти» 

10.09.2021 

2021-2022 роки 

Міришниченко Геннадій Вікторович 

вих. № 01-18/464 від 16.09.2021 

вх. №12.01-30/3800 від 20.09.2021 

№ 628 від 22.09.2021 
№ 12.01-30/3800/10  

від 23.09.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Державної 

установи «Сумська обласна фітосанітарна 

лабораторія» 

21.09.2021 

2018-2021 роки 

Корж Андрій Володимирович 

вих. № 01-11/03 від 22.09.2021 

вх. № 12.01-30/3927 від 30.09.2021 

№ 629 від 30.09.2021 
№ 12.01-30/3927/10                  

від 01.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Укрнафтозапчастина» 

01.01.2022 

2022-2024 роки 

Холявка Олександр Олексійович 

вих. № 825 від 13.09.2021 

вх. № 12.01-30/3938 від 30.09.2021 

№ 630 від 30.09.2021 
№ 12.01-30/3938/10                 

від 01.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Виробниче підприємство «Азімут» 

01.01.2022 

2022-2024 роки 

Овчаренко Андрій Юрійович 

вих. № 221 від 24.09.2021 

вх. № 12.01-30/3937 від 30.09.2021 

№ 631 від 30.09.2021 
№ 12.01-30/3937/10                 

від 01.10.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією виробничого підрозділу «Сумська 

дистанція колії» та профспілковим комітетом 

Сумської дистанції колії 

16.09.2021 

2002-2021 роки 

Стрибуль Микола Іванович 

вих. № ПЧ-8-07/984 від 28.09.2021 

вх. № 12.01-30/4047 від 06.10.2021 

№ 632 від 07.10.2021 
№ 12.01-30/4047/10                  

від 08.10.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом державного підприємства 

«Сумський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» 

06.09.2021 

2021-2025 роки 

Шовкун Олександр Михайлович 

вих. № 4/1191 від 30.09.2021 

вх. № 12.01-30/4048  від 06.10.2021 

№ 633 від 07.10.2021 
№ 12.01-30/4048/10                

від 08.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «НВТ МедТехСервіс» 

04.10.2021 

2021-2024 роки 

Радіонов Юрій Олександрович 

вих. № 11 від 07.10.2021 

вх. № 12.01-30/4114 від 11.10.2021 

№ 634 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4114/10                

від 13.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДП МедТехСервіс» 

04.10.2021 

2021-2024 роки 

Олійник Віталій Анатолійович 

вих. № 26 від 07.10.2021 

вх. № 12.01-30/4115 від 11.10.2021 

№ 635 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4115/10                 

від 13.10.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-Klinichna-likarnya-4-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_DNZ-Sumskij-HTTS-PTO.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_DNZ-Sumskij-HTTS-PTO.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_DNZ-Sumskij-HTTS-PTO.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/KD_DNZ-Sumskij-HTTS-PTO.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/zmini-ta-dopovn-do-KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/zmini-ta-dopovn-do-KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/zmini-ta-dopovn-do-KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/zmini-ta-dopovn-do-KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/TOV-Ukrnaftozapchastina-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/TOV-Ukrnaftozapchastina-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/TOV-Ukrnaftozapchastina-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-VP-Azimut-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-VP-Azimut-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-VP-Azimut-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-do-KD_DP-Sumistandartmetrologiya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-NVT-Medtehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-NVT-Medtehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-NVT-Medtehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-DP-Medtehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-DP-Medtehservis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TOV-DP-Medtehservis.pdf


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 та доповнення № 12 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

28.12.2019 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 636/1/01-31 від 06.10.2021 

вх. № 12.01-30/4116 від 11.10.2021 

№ 636 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4116/10               

від 13.10.2021 

Зміни та доповнення № 13 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

30.06.2020 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 636/1/01-31 від 06.10.2021 

вх. № 12.01-30/4116 від 11.10.2021 

№ 637 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4116/10                 

від 13.10.2021 

Зміни та доповнення № 14 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

27.11.2020 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 636/1/01-31 від 06.10.2021 

вх. № 12.01-30/4116 від 11.10.2021 

№ 638 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4116/10                 

від 13.10.2021 

Зміни та доповнення № 15 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

30.11.2020 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 636/1/01-31 від 06.10.2021 

вх. № 12.01-30/4116 від 11.10.2021 

№ 639 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4116/10              

від 13.10.2021 

Зміни та доповнення № 16 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці» 

31.03.2021 

2018-2019 роки 

Ільченко Микола Степанович 

вих. № 636/1/01-31 від 06.10.2021 

вх. № 12.01-30/4116 від 11.10.2021 

№ 640 від 12.10.2021 
№ 12.01-30/4116/10                

від 13.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю торгово-промислової компанії 

«КОЛО-інтернешнл» 

14.09.2021 

2021-2023 роки 

Кудін Олександр Анатолійович 

вих. № 79 від 29.09.2021 

вх. № 12.01-30/4128 від 12.10.2021 

№ 641 від 20.10.2021 
№ 12.01-30/4128/10  

від 21.10.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

роботодавцем та профспілковим комітетом 

профспілкової організації викладачів і співробітників 

Сумського національного аграрного університету 

профспілки працівників освіти і науки України 

30.09.2021 

2019-2022 роки 

Ладика Володимир Іванович 

вих. № 2876 від 07.10.2021 

вх. № 12.01-30/4130 від 12.10.2021 

№ 642 від 20.10.2021 
№ 12.01-30/4130/10  

від 21.10.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-12-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-12-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-12-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-12-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-13-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-13-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-13-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-13-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-14-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-14-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-14-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-14-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-15-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-15-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-15-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-15-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-16-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-16-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-16-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-16-do-KD_DP-Sumskij-ETTS-Derzhpratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TPK-Kolo-Interneshnl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TPK-Kolo-Interneshnl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TPK-Kolo-Interneshnl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_TPK-Kolo-Interneshnl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_SNAU.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального підприємства Сумської 

міської ради «Електроавтотранс» 

17.08.2021 

2021-2022 роки 

Новик Андрій Вікторович 

вих. № 01/678 від 08.10.2021 

вх. № 12.01-30/4175 від 18.10.2021 

№ 643 від 20.10.2021 
№ 12.01-30/4175/10  

від 21.10.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством 

Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна 

лікарня» та профспілковим комітетом первинної 

організації профспілки Сумської обласної клінічної 

лікарні 

11.10.2021 

2020-2024 роки 

Горох Володимир Васильович 

вих. № 01-13/08/2636 від 12.10.2021 

вх. № 12.01-30/4174 від 18.10.2021 

№ 644 від 20.10.2021 
№ 12.01-30/4174/10  

від 21.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального підприємства 

«Сумикомунінвест» Сумської міської ради 

01.06.2021 

2021-2021 роки 

Левченко Олег Олександрович 

вих. № 87 від 19.10.2021 

вх. № 12.01-30/4188 від 19.10.2021 

№ 645 від 20.10.2021 
№ 12.01-30/4188/10  

від 21.10.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумської початкової 

школи № 11 Сумської міської ради 

12.10.2021 

2021-2023 роки 

Борисенко Тетяна Дмитрівна 

вих. № 01-03/331 від 20.10.2021                                                                                                                                                                      

вх. № 12.01-30/4344 від 27.10.2021 

№ 646 від 01.11.2021 
№ 12.01-30/4344/10  

від 02.11.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

21.10.2021 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/3217 від 22.10.2021 

вх. № 12.01-30/4345 від 27.10.2021 

№ 647 від 01.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
№ 12.01-30/4345/10  

від 02.11.2021 

Колективний договір між Головним управлінням 

Державної казначейської служби України в Сумській 

області та трудовим колективом Головного 

управління Державної казначейської служби України 

в Сумській області 

21.10.2021 

2021-2025 роки 

Снитнікова Наталія Валентинівна 

вих. № 02-08-06/8100 від 23.10.2021 

вх. № 12.01-30/4346 від 27.10.2021 

№ 648 від 01.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
№ 12.01-30/4346/10  

від 02.11.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «СІТБ ПРЕМІУМ» 

30.09.2021 

2021-2023 роки 

Лебідь Олександр Григорович 

вих. № 102 від 01.10.2021 

вх. № 12.01-30/4347 від 27.10.2021 

№ 649 від 01.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
№ 12.01-30/4347/10  

від 02.11.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_KP-SMR-Elektroavtotrans-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_KP-SMR-Elektroavtotrans-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_KP-SMR-Elektroavtotrans-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-SOR-SOKL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-SOR-SOKL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-SOR-SOKL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-SOR-SOKL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-SOR-SOKL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-SOR-SOKL.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_KP-Sumikomuninvest-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_KP-Sumikomuninvest-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/KD_KP-Sumikomuninvest-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_Sumska-pochatkova-shkola-11-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_Sumska-pochatkova-shkola-11-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_Sumska-pochatkova-shkola-11-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_GU-DKSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_GU-DKSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_GU-DKSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_GU-DKSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_GU-DKSU-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-SITB-PREMIUM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-SITB-PREMIUM.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-SITB-PREMIUM.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «БФ «ЕЛІТБУД» 

20.10.2021 

2021-2023 роки 

Гордієнко Сергій Миколайович 

вих. № 407 від 26.10.2021 

вх. № 12.01-30/4348 від 27.10.2021 

№ 650 від 01.11.2021 
№ 12.01-30/4348/10  

від 02.11.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Головного 

управління статистики у Сумській області 

25.10.2021 

2019-2022 роки 

Олехнович Людмила Іванівна 

вих. № 01-05/2607-21 від 29.10.2021 

вх. № 12.01-30/4437 від 03.11.2021 

№ 651 від 03.11.2021 
№ 12.01-30/4437/10  

від 04.11.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

«Міський міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат» Сумської міської ради 

22.02.2021 

2021-2023 роки 

Котлярова Юлія Олексіївна 

вих. № 128 від 28.10.2021 

вх. № 12.01-30/4436 від 03.11.2021 

№ 652 від 03.11.2021 
№ 12.01-30/4436/10  

від 04.11.2021 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

організацією і профспілковим комітетом комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 29 м. Суми, Сумської області 

21.10.2021 

2020-2022 роки 

Рогова Віра Іванівна 

вих. № 440 від 03.11.2021 

вх. № 12.01-30/4535 від 10.11.2021 

№ 653 від 10.11.2021 
№ 12.01-30/4535/10  

від 11.11.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунальної установи 

«Сумський фонд підтримки підприємництва» 

Сумської обласної ради 

04.11.2021 

2021-2023 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих. № 134 від 04.11.2021 

вх. № 12.01-30/4536 від 10.11.2021 

№ 654 від 10.11.2021 
№ 12.01-30/4536/10  

від 11.11.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунальної установи 

«Сумський фонд підтримки підприємництва» 

Сумської обласної ради  

09.11.2021 

2021-2023 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих. № 138 від 09.11.2021 

вх. № 12.01-30/4534 від 10.11.2021 

№ 655 від 10.11.2021 
№ 12.01-30/4534/10  

від 11.11.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунального закладу 

Сумської обласної ради «Сумська обласна 

універсальна наукова бібліотека» 

29.10.2021 

2021-2024 роки 

Фролова Тетяна Іванівна 

вих. № 01-31/286 від 04.11.2021 

вх. № 12.01-30/4322 від 17.11.2021 

№ 656 від 17.11.2021 
№ 12.01-30/4622/10  

від 18.11.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «КРС Україна» 

02.11.2021 

Бойко Євгеній Володимирович 

вих. № 1599 від 09.11.2021 

вх. № 12.01-30/4592 від 15.11.2021 

№ 657 від 17.11.2021 
№ 12.01-30/4592/10 

 від 18.11.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-BF-ELITBUD-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-BF-ELITBUD-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-BF-ELITBUD-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_GU-statistiki-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_GU-statistiki-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_GU-statistiki-u-Sumskij-oblasti.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KU-Miskij-MNVK-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KU-Miskij-MNVK-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KU-Miskij-MNVK-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KU-Miskij-MNVK-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_Sumska-spetsializovana-shkola-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_Sumska-spetsializovana-shkola-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_Sumska-spetsializovana-shkola-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_Sumska-spetsializovana-shkola-29.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-04.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-04.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-04.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-04.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-09.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-09.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-09.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-do-KD-pr.vid-09.11.21_KU-Sum.-obl.fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva-SOR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KZ-SOR-SOUNB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KZ-SOR-SOUNB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KZ-SOR-SOUNB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_KZ-SOR-SOUNB.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-KRS-Ukrayina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-KRS-Ukrayina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-KRS-Ukrayina.pdf


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 та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та представницьким органом 

трудового колективу комунального закладу Сумської 

обласної ради Сумським академічним театром драми 

та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна 

21.10.2021 

2018-2022 роки 

Юдін Микола Михайлович 

вих. № 402 від 10.11.2021 

вх. № 12.01-30/4623 від 17.11.2021 

№ 658 від 17.11.2021 
№ 12.01-30/4623/10  

від 18.11.2021 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

Сумського навчального дошкільного закладу (центр 

розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської 

ради 

15.11.2021 

2020-2022 роки 

Шевич Кристина Володимирівна 

вих. № 01-60/281 від 17.11.2021 

вх. № 12.01-30/4727 від 24.11.2021 

№ 659 від 24.11.2021 
№ 12.01-30/4727/10  

від 25.11.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Суми Плюс» 

02.11.2021 

Антонян Володимир Варданович 

вих. № 7 від 10.11.2021 

вх. № 12.01-30/4728 від 24.11.2021 

№ 660 від 24.11.2021 
№ 12.01-30/4728/10  

від 25.11.2021 

Колективний договір між трудовим колективом та 

адміністрацією управління Служби безпеки України в 

Сумській області (відповідно до пункту 7 Порядку 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.02.2013 № 115 (зі змінами), 

інформація зазначена у тексті колективного договору 

не підлягає оприлюдненню за рішенням (згодою) 

сторін цього колективного договору) 

22.10.2021 

2021-2026 роки 

Григоренко Руслан Володимирович 

вих. № 6913 від 05.11.2021 

вх. № 12.01-30/4591 від 15.11.2021 

№ 661 від 24.11.2021 
№ 12.01-30/4591/10  

від 25.11.2021 

Колективний договір між командуванням і трудовим 

колективом Сумського обласного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки та 

районних територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки Сумської області 

27.10.2021 

2021-2024 роки 

Сіроштан Олексій Олександрович 

вих. № 12/1187 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4810 від 01.12.2021 

№ 662 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4810/10  

від 03.12.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

вокзалом станції Суми Південної залізниці та 

05.01.2021 

2011-2015 роки 

Дегтяренко Інна Миколаївна 

вих. № 1027 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4811 від 01.12.2021 

№ 663 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4811/10 

від 03.12.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-SNATDMK-im.-M.S.SHHepkina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-SNATDMK-im.-M.S.SHHepkina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-SNATDMK-im.-M.S.SHHepkina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-SNATDMK-im.-M.S.SHHepkina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KZK-SOR-SNATDMK-im.-M.S.SHHepkina.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNDZ-18-Zirnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNDZ-18-Zirnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNDZ-18-Zirnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNDZ-18-Zirnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNDZ-18-Zirnitsya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-Sumi-Plyus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-Sumi-Plyus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/KD_TOV-Sumi-Plyus.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_SOTTSK-ta-SP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_SOTTSK-ta-SP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_SOTTSK-ta-SP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_SOTTSK-ta-SP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_SOTTSK-ta-SP.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-1-vid-05.01.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-1-vid-05.01.2021.pdf


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) 

профспілковим комітетом вокзалу ст. Суми Південної 

залізниці 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

вокзалом станції Суми Південної залізниці та 

профспілковим комітетом вокзалу ст. Суми Південної 

залізниці 

23.03.2021 

2011-2015 роки 

Дегтяренко Інна Миколаївна 

вих. № 1027 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4811 від 01.12.2021 

№ 664 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4811/10  

від 03.12.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

вокзалом станції Суми Південної залізниці та 

профспілковим комітетом вокзалу ст. Суми Південної 

залізниці 

09.04.2021 

2011-2015 роки 

Дегтяренко Інна Миколаївна 

вих. № 1027 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4811 від 01.12.2021 

№ 665 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4811/10  

від 03.12.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

вокзалом станції Суми Південної залізниці та 

профспілковим комітетом вокзалу ст. Суми Південної 

залізниці 

31.05.2021 

2011-2015 роки 

Дегтяренко Інна Миколаївна 

вих. № 1027 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4811 від 01.12.2021 

№ 666 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4811/10  

від 03.12.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

вокзалом станції Суми Південної залізниці та 

профспілковим комітетом вокзалу ст. Суми Південної 

залізниці 

15.06.2021 

2011-2015 роки 

Дегтяренко Інна Миколаївна 

вих. № 1027 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4811 від 01.12.2021 

№ 667 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4811/10  

від 03.12.2021 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

вокзалом станції Суми Південної залізниці та 

профспілковим комітетом вокзалу ст. Суми Південної 

залізниці 

01.10.2021 

2011-2015 роки 

Дегтяренко Інна Миколаївна 

вих. № 1027 від 24.11.2021 

вх. № 12.01-30/4811 від 01.12.2021 

№ 668 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4811/10  

від 03.12.2021 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунального закладу 

комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 1   

м. Суми 

23.11.2021 

2021-2025 роки 

Рудиченко Світлана Володимирівна 

вих. № 76/01-21 від 26.11.2021 

вх. № 12.01-30/4812 від 01.12.2021 

№ 669 від 02.12.2021 
№ 12.01-30/4812/10  

від 03.12.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Стецьківського закладу 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Сумської 

міської ради 

25.05.2021 

2021-2023 роки 

Папушенко Тетяна  Олександрівна 

вих. № 543 від 02.12.2021 

вх. № 12.01-30/4933 від 08.12.2021 

№ 670 від 09.12.2021 
№ 12.01-30/4933/10  

від 10.12.2021 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-1-vid-05.01.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-1-vid-05.01.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-2-vid-23.03.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-2-vid-23.03.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-2-vid-23.03.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-2-vid-23.03.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-3-vid-09.04.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-3-vid-09.04.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-3-vid-09.04.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-3-vid-09.04.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-4-vid-31.05.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-4-vid-31.05.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-4-vid-31.05.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-4-vid-31.05.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-5-vid-15.06.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-5-vid-15.06.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-5-vid-15.06.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-5-vid-15.06.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-6-vid-01.10.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-6-vid-01.10.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-6-vid-01.10.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-ta-dopovn-do-KD_vokzal-st.-Sumi-prot-6-vid-01.10.2021.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KDYUSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KDYUSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KDYUSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KDYUSSH-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Stetskivskij-zaklad-zagalnoyi-serednoyi-osviti-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Stetskivskij-zaklad-zagalnoyi-serednoyi-osviti-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Stetskivskij-zaklad-zagalnoyi-serednoyi-osviti-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Stetskivskij-zaklad-zagalnoyi-serednoyi-osviti-SMR.pdf


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) 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом комунального підприємства 

«Муніципальний спортивний клуб «Тенісна 

Академія» Сумської міської ради 

08.12.2021 

2022-2024 роки 

Смертяк Ігор Юрійович 

вих. № 68 від 13.12.2021 

вх. № 12.01-30/5043 від 15.12.2021 

№ 671 від 13.12.2021 
№ 12.01-30/5043/10  

від 16.12.2021 

Доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» 

регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного 

товариства «Українська залізниця» 

10.12.2021 

2002-2021 роки 

Стрибуль Микола Іванович 

вих.№ П 4-8-07/1284 від 10.12.2021 

вх. № 12.01-30/5044 від 15.12.2021 

№ 672 від 13.12.2021 
№ 12.01-30/5044/10  

від 16.12.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Сумської області 

02.04.2021 

2021-2023 роки 

Лукашенко Сергій Васильович 

вих. № 01/841 від 06.12.2021 

вх. № 12.01-30/5045 від 15.12.2021 

№ 673 від 13.12.2021 
№ 12.01-30/5045/10  

від 16.12.2021 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

комунальної установи Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, 

Сумської області 

03.12.2021 

2021-2023 роки 

Мурашкіна Світлана Анатоліївна 

вих. № 01-14/548 від 06.12.2021 

вх. № 12.01-30/5046 від 15.12.2021 

№ 674 від 13.12.2021 
№ 12.01-30/5046/10  

від 16.12.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Автобетонбуд» 

06.12.2021 

2022-2025 роки 

Кущ Григорій Миколайович 

вих. № 71 від 21.12.2021 

вх. № 12.01-30/5235 від 29.12.2021 

№ 675 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/5235/10 

від 06.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна бібліотека для дітей» 

21.12.2021 

2021-2024 роки 

Тогобіцька Лілія Миколаївна 

вих. № 01-27/679 від 23.12.2021 

вх. № 12.01-30/5236 від 29.12.2021 

№ 676 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/5236/10 

від 06.01.2022 

Колективний договір між роботодавцем і 

профспілковою організацією комунальної установи 

Сумської обласної ради Сумський геріатричний 

пансіонат для ветеранів війни та праці 

21.12.2021 

2021-2024 роки 

Красильникова Людмила 

Костянтинівна 

вих. № 03.01/862 від 24.12.2021 

вх. № 12.01-30/5237 від 29.12.2021 

№ 677 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/5237/10 

від 06.01.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

роботодавцем та трудовим колективом комунального 

24.12.2021 

2021-2022 роки 

Цюкало Людмила Олександрівна 

вих. № 2236/05-21 від 28.12.2021 
№ 678 від 05.01.2022 

№ 12.01-30/5238/10 

від 06.01.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KP-MSK-Tenisna-akademiya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KP-MSK-Tenisna-akademiya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KP-MSK-Tenisna-akademiya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_KP-MSK-Tenisna-akademiya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Dopovnennya-do-KD_Sumska-distantsiya-koliyi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-TSZ-ta-BZH-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-TSZ-ta-BZH-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-TSZ-ta-BZH-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/KD_Navchalno-metodichnij-tsentr-TSZ-ta-BZH-Sum.-obl..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-i-dopovn.-do-KD_KU-SSSH-1..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-i-dopovn.-do-KD_KU-SSSH-1..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-i-dopovn.-do-KD_KU-SSSH-1..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-i-dopovn.-do-KD_KU-SSSH-1..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmini-i-dopovn.-do-KD_KU-SSSH-1..pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_TOV-Avtobetonbud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_TOV-Avtobetonbud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_TOV-Avtobetonbud.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KZ-SOR-Sumska-oblasna-biblioteka-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KZ-SOR-Sumska-oblasna-biblioteka-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KZ-SOR-Sumska-oblasna-biblioteka-dlya-ditej.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-ta-pratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-ta-pratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-ta-pratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-ta-pratsi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-2-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-2-SMR.pdf


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) 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської 

ради 

вх. № 12.01-30/5238 від 29.12.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом державної установи «Сумська обласна 

фітосанітарна лабораторія» 

24.12.2021 

2022 рік 

Корж Андрій Володимирович 

вих. №  01-11/08 від 28.12.2021 

вх. № 12.01-30/5239 від 29.12.2021 

№ 679 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/5239/10 

від 06.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом приватного підприємства фірма 

«Агрохімпромцентр» 

05.01.2021 

2021-2023 роки 

Поляков Григорій Михайлович 

вих. № 53 від 22.11.2021 

вх. № 12.01-30/16 від 04.01.2022 

№ 680 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/16/10 

від 06.01.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

«Сумський обласний спеціалізований будинок 

дитини» 

23.12.2021 

2019-2023 роки 

Литвиненко Галина Іванівна 

вих. № 1118/01 від 28.12.2021 

вх.№ 12.01-30/17 від 04.01.2022 

№ 681 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/17/10 

від 06.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією 

комунального підприємства «Футбольний клуб 

«Суми» Сумської міської ради та трудовим 

колективом 

15.12.2021 

2021-2023 роки 

Заруцький Микола Анатолійович 

вих. № 43 від 24.12.2021 

вх.№ 12.01-30/18 від 04.01.2022 

№ 682 від 05.01.2022 
№ 12.01-30/18/10 

від 06.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом виробничого підрозділу 

Сумська вагонна дільниця філії «Пасажирська 

компанія» акціонерного товариства «Українська 

залізниця» 

20.12.2021 

2022 рік 

Букін Олександр Петрович 

вих. № 01-7/18 ПКВЧ6 Суми від 

10.01.2022 

вх. № 12.01-30/159 від 12.01.2022 

№ 683 від 13.01.2022 
№ 12.01-30/159/10  

від 14.01.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради 

Сумського обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру 

04.01.2022 

2021-2023 роки 

Марцовенко Ігор Михайлович 

вих. № 1/6 від 04.01.2022 

вх. № 12.01-30/160 від 12.01.2022 

№ 684 від 13.01.2022 
№ 12.01-30/160/10  

від 14.01.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством «Центр 

30.12.2021 

2021-2024 роки 

Оводенко Алла Іванівна 

вих. № 05-26/3/13 від 11.01.2022 
№ 685 від 13.01.2022 

№ 12.01-30/161/10  

від 14.01.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-2-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-2-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-2-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_DU-Sumska-oblasna-fitosanitarna-laboratoriya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_PPF-Agrohimpromtsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_PPF-Agrohimpromtsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_PPF-Agrohimpromtsentr.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-spetsializovanij-budinok-ditini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-spetsializovanij-budinok-ditini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-spetsializovanij-budinok-ditini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-spetsializovanij-budinok-ditini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-spetsializovanij-budinok-ditini.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KP-Futbolnij-klub-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KP-Futbolnij-klub-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KP-Futbolnij-klub-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KP-Futbolnij-klub-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_VP-Sumska-vagonna-dilnitsya-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_VP-Sumska-vagonna-dilnitsya-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_VP-Sumska-vagonna-dilnitsya-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_VP-Sumska-vagonna-dilnitsya-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_VP-Sumska-vagonna-dilnitsya-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_Sumskij-oblasnij-klinichnij-kardiodispanser.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf


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) 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

Сумської міської ради та профспілковим комітетом 

первинної профспілкової організації «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

Сумської міської ради 

вх. № 12.01-30/161 від 12.01.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом комунального закладу 

Сумської обласної ради - обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

11.01.2022 

2021-2023 роки 

Тихенко Лариса Володимирівна  

вих. № 11 від 12.01.2022 

вх. № 12.01-30/162 від 12.01.2022 

№ 686 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/162/10  

від 20.01.2022 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом обласного 

комунального закладу Сумська обласна дитячо-

юнацька спортивна школа  

11.01.2022  

2021-2023 роки 

Бєлан Юрій Григорович 

вих. № 8 від 12.01.2022 

вх. № 12.01-30/163 від 12.01.2022 

№ 687 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/163/10  

від 20.01.2022 

Зміни і доповнення  № 1 до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом 

комунального автотранспортного підприємства 

Сумської обласної ради 

29.12.2021 

2019-2023 роки 

Блинник Володимир Миколайович 

вих. № 6 від 12.01.2022 

вх. № 12.01-30/164 від 12.01.2022 

№ 688 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/164/10  

від 20.01.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанція сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

10.12.2021 

2010-2012 роки 

Ткаченко Валерій Васильович 

вих. № 16/08-733 від 16.12.2021 

вх. № 12.01-30/257 від 19.01.2022 

№ 689 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/257/10  

від 20.01.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Сумської 

дистанція сигналізації та зв’язку Південної залізниці 

24.12.2021 

2010-2012 роки 

Ткаченко Валерій Васильович 

вих. № 16/08-733 від 16.12.2021 

вх. № 12.01-30/257 від 19.01.2022 

№ 690 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/257/10  

від 20.01.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

10.01.2022 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна  

вих. № 01-22/11/68 від 10.01.2022 

вх. № 12.01-30/258 від 19.01.2022 

№ 691 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/258/10  

від 20.01.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSPMSD-1-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Oblasnij-tsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Oblasnij-tsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Oblasnij-tsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Oblasnij-tsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_KZ-SOR-Oblasnij-tsentr-pozashkilnoyi-osviti-ta-roboti-z-talanovitoyu-moloddyu.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_OKZ-Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_OKZ-Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_OKZ-Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-i-dopovnennya-do-KD_OKZ-Sumska-ODYUSSH.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-1-do-KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-1-do-KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-1-do-KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-1-do-KD_KATP-Sumskoyi-oblradi.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD-10.12.21_VP-Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD-10.12.21_VP-Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD-10.12.21_VP-Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD-24.12.21_VP-Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD-24.12.21_VP-Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD-24.12.21_VP-Sumska-distantsiya-signalizatsiyi-ta-zvyazku-PZ.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSentralna-miska-klinichna-likarnya-SMR.pdf


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 між адміністрацією 

та профспілковим комітетом обласного комунального 

закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна 

дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольний центр 

«БАРСА» 

12.01.2022 

2021-2023 роки 

Гордієнко Вадим Анатолійович 

вих. № 9 від 12.01.2022 

вх. № 12.01-30/259 від 19.01.2022 

№ 692 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/259/10  

від 20.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Обласний 

клінічний медичний центр соціально небезпечних 

захворювань» 

28.12.2021 

2022-2026 роки 

Злиденний Тарас Володимирович 

вих. № 01-17/23/58 від 14.01.2022 

вх. № 12.01-30/260 від 19.01.2022 

№ 693 від 19.01.2022 
№ 12.01-30/260/10  

від 20.01.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

Сумської обласної ради Сумський обласний 

клінічний онкологічний диспансер 

31.12.2021 

2019-2021 роки 

Шевченко Володимир 

Володимирович 

вих. № 17/1/22 від 17.01.2022 

вх. № 12.01-30/350 від 26.01.2022 

№ 694 від 26.01.2022 
№ 12.01-30/350/10  

від 27.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «АНДРЕКС»  

18.01.2022 

2022-2024 роки 

Андрющенко Олексій Віталійович 

вих. № 8 від 19.01.2022 

вх. № 12.01-30/349 від 26.01.2022 

№ 695 від 26.01.2022 
№ 12.01-30/349/10  

від 27.01.2022 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств» 

Сумської міської ради 

10.01.2022 

2022-2026 роки 

Алдаєв Андрій Юрійович 

вих. № 17 від 25.01.2022 

вх. № 12.01-30/418 від 01.02.2022 

№ 696 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/418/10  

від 11.02.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської 

ради 

20.01.2022 

2022-2024 роки 

Істраніна Валентина Володимирівна 

вих. № 1 від 27.01.2022 

вх. № 12.01-30/417 від 01.02.2022 

№ 697 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/417/10  

від 11.02.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

роботодавцем та профспілковим комітетом 

профспілкової організації викладачів і співробітників 

Сумського національного аграрного університету 

профспілки працівників освіти і науки України 

20.01.2022 

2019-2022 роки 

Ладика Володимир Іванович 

вих. № 240 від 28.01.2022 

вх. № 12.01-30/419 від 01.02.2022 

 

№ 698 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/419/10  

від 11.02.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-do-KD_OKZ-SOR-Sumska-ODYUSSH-FTS-Barsa.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KNP-SOR-Oblasnij-klinichnij-medichnij-tsentr-sotsialno-nebezpechno-zahvoryuvan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KNP-SOR-Oblasnij-klinichnij-medichnij-tsentr-sotsialno-nebezpechno-zahvoryuvan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KNP-SOR-Oblasnij-klinichnij-medichnij-tsentr-sotsialno-nebezpechno-zahvoryuvan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KNP-SOR-Oblasnij-klinichnij-medichnij-tsentr-sotsialno-nebezpechno-zahvoryuvan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_KNP-SOR-Oblasnij-klinichnij-medichnij-tsentr-sotsialno-nebezpechno-zahvoryuvan.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-onkodispanser-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-onkodispanser-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-onkodispanser-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-onkodispanser-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zmini-ta-dopovnennya-do-KD_KNP-SOR-Sumskij-oblasnij-klinichnij-onkodispanser-.pdf
https://clarity-project.info/person/9a6300ad01c9ccc31be59d3e58e4837b
https://clarity-project.info/person/9a6300ad01c9ccc31be59d3e58e4837b
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_TOV-Andreks-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_TOV-Andreks-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KD_TOV-Andreks-.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DYUSSH-yedinoborstv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DYUSSH-yedinoborstv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DYUSSH-yedinoborstv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DYUSSH-yedinoborstv-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_ZDO-37-Veseli-zajchata.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_ZDO-37-Veseli-zajchata.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_ZDO-37-Veseli-zajchata.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_ZDO-37-Veseli-zajchata.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNAU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-i-dopovn-do-KD_SNAU.pdf


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) 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 29 «Росинка»             

м. Суми, Сумської області 

30.10.2021  

2022-2024 роки 

Чепуренко Галина Василівна 

вих.№ 18 від 01.02.2022 

вх. № 12.01-30/451 від 02.02.2022 

№ 699 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/451/10  

від 11.02.2022 

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Державного позашкільного 

оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник» 

13.01.2022 

2022-2024 роки 

Палкіна Світлана Олексіївна 

вих. № 02-04/20 від 28.01.2022 

вх. № 12.01-30/452 від 02.02.2022 

№ 700 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/452/10  

від 11.02.2022 

Зміни до колективного договору між роботодавцем і 

профспілковою організацією комунальної установи 

Сумської обласної ради «Сумський геріатричний 

пансіонат для ветеранів війни та праці» 

28.01.2022 

2021-2024 роки 

Красильникова Людмила 

Костянтинівна 

вих. № 03.01/91 від 01.02.2022 

вх. № 12.01-30/453 від 02.02.2022 

 

№ 701 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/453/10  

від 11.02.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24   

м. Суми, Сумської області 

13.09.2021 

2021-2023 роки 

Ришкова Анна В’ячеславівна 

вих. № 67 від 04.02.2022 

вх. № 12.01-30/518 від 07.02.2022 

№ 702 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/518/10  

від 11.02.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом комунальної установи 

«Сумська міська рятувально-водолазна служба» 

01.02.2022 

2022-2024 роки 

Мізенко Олександр Васильович 

вих. № 12 від 02.02.2022 

вх.№ 12.01-30/493 від 04.02.2022 

№ 703 від 10.02.2022 
№ 12.01-30/493/10  

від 11.02.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом управління 

«Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської 

міської ради 

22.12.2021 

2021-2023 роки 

Голопьоров Руслан Володимирович 

вих. № 47/15.01-29 від 11.02.2022 

вх. № 12.01-30/637 від 15.02.2022 

№ 704 від 22.02.2022 
№ 12.01-30/637/10 від 

23.02.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

14.02.2022 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/394 від 14.02.2022 

вх. № 12.01-30/621 від 14.02.2022 

№ 705 від 22.02.2022 
№ 12.01-30/621/10 від 

23.02.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

20.01.2022 

2020-2024 роки 

Демченко Олена Миколаївна 

вих. № 017/06-17/72 від 10.02.2022 
№ 706 від 22.02.2022 

№ 12.01-30/639/10 від 

23.02.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_SDNZ-29-Rosinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_SDNZ-29-Rosinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_SDNZ-29-Rosinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_SDNZ-29-Rosinka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DPOZST-Rovesnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DPOZST-Rovesnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_DPOZST-Rovesnik.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-do-KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-i-prats.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-do-KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-i-prats.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-do-KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-i-prats.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-do-KD_KU-SOR-Sumskij-geriatrichnij-pansionat-dlya-VV-i-prats.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD-KU-Sumska-ZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD-KU-Sumska-ZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD-KU-Sumska-ZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD-KU-Sumska-ZOSH-24.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_KU-Sumska-miska-ryatuvalno-vodolazna-sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_KU-Sumska-miska-ryatuvalno-vodolazna-sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_KU-Sumska-miska-ryatuvalno-vodolazna-sluzhba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Inspektsiya-z-blagoustroyu-mista-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Inspektsiya-z-blagoustroyu-mista-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Inspektsiya-z-blagoustroyu-mista-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Upravlinnya-Inspektsiya-z-blagoustroyu-mista-Sumi-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_KNP-TSMKL-SMR.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Region-tsentr-z-nadannya-BVPD-u-Sum.obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Region-tsentr-z-nadannya-BVPD-u-Sum.obl.pdf


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) 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області 

вх. № 12.01-30/639 від 15.02.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Престиж Лайн» 

07.02.2022 

2022-2024 роки 

Петренко Геннадій Вікторович 

вих. № 2 від 09.02.2022 

вх. № 12.01-30/640 від 15.02.2022 

№707 від 22.02.2022 
№ 12.01-30/640/10 від 

23.02.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Статус-Е» 

01.02.2022 

2022-2023 роки 

Мироненко Сергій Іванович 

вих. № 18 від 11.02.2022 

вх. № 12.01-30/638 від 15.02.2022 

№ 708 від 22.02.2022 
№ 12.01-30/638/10 від 

23.02.2022 

 

Зміни до колективного договору  між директором та 

трудовим колективом комунальної установи 

«Сумський обласний фонд підтримки 

підприємництва» Сумської обласної ради 

16.02.2022 

2021-2023 роки 

Борисов Павло Валерійович 

вих.№ 28 від 17.02.2022 

вх. № 12.01-30/774 від 23.02.2022 

 

№ 709 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/774/10 від 

11.04.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом міського комунального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа з вільної боротьби» 

21.01.2022 

2022-2026 роки  

Сітало Роман Володимирович 

вих. № 10 від 16.02.2022 

вх. № 12.01-30/773 від 23.02.2022 

№ 710 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/773/10 від 

11.04.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Дочірнього підприємства «Сілмед» 

приватного виробничо-комерційного підприємства 

«МВІ» 

28.12.2021 

2022-2024 роки 

Сліпченко Сергій Вікторович 

вих. № б/н 

вх. № 12.01-30/701 від 18.02.2022 

№ 711 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/771/10 від 

11.04.2022 

Колективний договір приватного підприємства 

Сервісний центр «АЗС-Сервіс» 

30.12.2021 

2022-2026 роки 

Голуб Віктор Ігорович 

вих. № 18/02 від 18.02.2021 роки 

вх. № 12.01-30/673 від 18.02.2022 

№ 712 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/673/10 від 

11.04.2022 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

Сумського навчального дошкільного закладу (ясла-

садок) № 25 «Білосніжка» 

11.01.2022 

2021-2023 роки 

Макєєва Олена Петрівна 
вих. № 62 від 16.02.2022  

вх. № 12.01-30/671 від 18.02.2022 

№ 713 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/671/10 від 

11.04.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

21.03.2022 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/564 від 24.03.2022 

вх. № 12.01-30/833 від 04.04.2022 

№ 714 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/833/10 від 

11.04.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Region-tsentr-z-nadannya-BVPD-u-Sum.obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zmini-ta-dopovn-do-KD_Region-tsentr-z-nadannya-BVPD-u-Sum.obl.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_TOV-Prestizh-Lajn.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_TOV-Prestizh-Lajn.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_TOV-Prestizh-Lajn.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_TOV-Status-E.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_TOV-Status-E.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/KD_TOV-Status-E.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/DYUSSH-borotba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/DYUSSH-borotba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/DYUSSH-borotba.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Silmed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Silmed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Silmed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Silmed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/AZS-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/AZS-servis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Bilosnizhka.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-1.pdf


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) 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом 

комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 

міської ради 

23.03.2022 

2019-2022 роки 

Домінас Валентина Михайлівна 

вих. № 01-22/11/504 від 24.03.2022 

вх. № 12.01-30/843 від 04.04.2022 

№ 715 від 08.04.2022 
№ 12.01-30/843/10 від 

11.04.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

трудовим колективом комунальної установи 

«Центр учасників бойових дій» Сумської міської 

ради (відповідно до пункту 7 Порядку повідомної 

реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.02.2013 № 115 (зі змінами), 

інформація зазначена у тексті колективного 

договору не підлягає оприлюдненню за рішенням 

(згодою) сторін цього колективного договору) 

28.01.2022 

2022-2026 роки 

Мордванюк Олександр Васильович 

вих. № 01-15/51/01 від 19.04.2022 

вх. № 12.01-30/915 від 20.04.2022 

№ 716 від 20.04.2022 
№ 12.01-30/915/10 від 

21.04.2022 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

комунальним некомерційним підприємством 

«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради та 

первинною профспілковою організацією Сумської 

міської лікарні № 4 Профспілки працівників охорони 

здоров’я України 

29.04.2022 

2019-2024 роки 

Кравцов Дмитро Вікторович 

вих. № 523/01-14/13 від 29.04.2022 

вх. № 12.01-30/1001 від 02.05.2022 

№ 717 від 04.05.2022 
№ 12.01-30/1001/10 від 

05.05.2022 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом обласної 

дитячо-юнацької спортивної школи 

29.04.2022 

2021-2023 роки  

Юрій Белан 

вих. № 40 від 10.05.2022 

вх. № 12.01-30/1094 від 12.05.2022 

№ 718 від 20.05.2022 
№ 12.01-30/1094/10 від 

23.05.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Департаменту інформаційної діяльності 

14.02.2022 

2022-2025 роки 

Над’ярний Сергій Володимирович 

вих. №01-26/25 від 13.05.2022 

вх. № 12.01-20/1129 від 16.05.2022 

№ 719 від 20.05.2022 
№ 12.01-30/1129/10 від 

23.05.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/TSGB-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zmini-4-a-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zmini-4-a-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zmini-4-a-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zmini-4-a-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zmini-4-a-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zmini-4-a-likarnya.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Sport-shkola.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Sport-shkola.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Sport-shkola.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament.pdf


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) 

та комунікацій з громадськістю Сумської обласної 

адміністрації 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ай Ті Ем Груп» 

23.02.2022 

2022-2024 роки 

Роєнко Александр Васильович 

вих. № 2022/-03 від 25.02.2022 

вх.№ 12.01-30/1151 від 18.05.2022 

№ 720 від 20.05.2022 
№ 12.01-30/1151/10 від 

23.05.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та первинною профспілковою організацією 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 

21.02.2022 

2020-2023 роки 

Гробова Вікторія Павлівна 

вих. № 03.2-13/2263 від 26.05.2022 

вх. № 12.01-30/1328 від 31.05.2022 

№ 721 від 31.05.2022 
№ 12.01-30/1328/10 від 

01.06.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковими організаціями Сумського 

державного університету 

04.02.2022 

2022-2025 роки 

Карпуша Василь Данилович 

вих. № 03.01/01-04/1444                   

від 03.06.2022 

вх. № 12.01-30/1421 від 06.06.2022 

№ 722 від 08.06.2022 
№ 12.01-30/1421/10 від 

09.06.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

обласною первинною профспілковою організацією 

НПЕУ АТ «Сумиобленерго» 

11.01.2022 

2019-2023 роки 

Дирбавка Ігор Богданович 

вих. № 84/4318 від 25.05.2022 

вх. № 12.01-30/1420 від 06.06.2022 

№ 723 від 08.05.2022 
№ 12.01-30/1420/10 від 

09.06.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією і 

обласною первинною профспілковою організацією 

НПЕУ АТ «Сумиобленерго» 

12.05.2022 

2019-2023 роки 

Дирбавка Ігор Богданович 

вих. № 84/4318 від 25.05.2022 

вх. № 12.01-30/1420 від 06.06.2022 

№ 724 від 08.06.2022 
№ 12.01-30/1420/10 від 

09.06.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Сумського обласного 

комунального агролісгосподарського підприємства 

«Сумиоблагроліс» 

26.04.2022 

2021-2024 роки 

Шелудяков Віктор Володимирович 

вих. № 197 від 01.06.2022 

вх. № 12.01-30/1371 від 02.06.2022 

№ 725 від 08.06.2022 
№ 12.01-30/1371/10 від 

09.06.2022 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Сумської міської 

ради 

30.05.2022 

2022-2027 роки 

Закорко Вікторія Вікторівна 

вих. № 01-10/17 від 30.05.2022 

вх. № 12.01-30/1370 від 30.05.2022 

№ 726 від 08.06.2022 
№ 12.01-30/1370/10 від 

09.06.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Aj-Ti-Em.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Aj-Ti-Em.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Aj-Ti-Em.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament-osviti-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament-osviti-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament-osviti-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/Departament-osviti-ODA.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SDU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SDU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SDU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblenergo-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblenergo-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblenergo-1.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblenergo-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblenergo-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblenergo-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Oblagrolis.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Kol_dogovir-TSPRPP-SMR_compressed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Kol_dogovir-TSPRPP-SMR_compressed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Kol_dogovir-TSPRPP-SMR_compressed.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Kol_dogovir-TSPRPP-SMR_compressed.pdf


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) 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим 

колективом Товариства з обмеженою 

відповідальністю «МК-ГРАНД 2015» 

15.02.2022 

2022-2026 роки 

Дмитриченко Максим 

Володимирович 

вих. №16-02/22 від 16.02.2022 

вх. № 12.01-30/1422 від 06.06.2022 

№ 727 від 08.06.2022 
№ 12.01-30/1422/10 від 

09.06.2022 

Колективний договір між дирекцією (адміністрацією) 

і трудовим колективом Державного навчального 

закладу «Сумське вище професійне училище 

будівництва та автотранспорту»  

28.01.2022 

2022-2026 роки 

Клочко Костянтин Анатолійович 

вих. № 174 від 02.06.2022 

вх. № 12.01-30/1424 від 07.06.2022 

№ 728 від 08.06.2022 
№ 12.01-30/1424/10 від 

09.06.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Котельня північного промислового 

вузла»  

22.04.2022 

2022-2024 роки 

Резнік Олександр Миколайович 

вих №772 від 01.06.2022 

вх. № 12.01-30/1455 від 09.09.2022 

№ 729 від 20.06.2022 
№ 12.01-30/1455/10 від 

16.06.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Сумський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» 

09.06.2022 

2022-2026 роки 

Савенко Інесса Іванівна 

вих. № 05-09/12/455 від 09.06.2022 

вх. № 12.01-30/1509 від 14.06.2022 

№ 730 від 20..06.2022 
№ 12.01-30/1509/10 від 

16.06.2022 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Комунального підприємства «Чисте 

місто» Сумської міської ради 

23.02.2022 

2022-2027 роки 

Лаврик Валентин Миколайович 

вих. № 01-09/44 від 14.06.2022 

вх. № 12.01-30/1573 від 20.06.2022 

№ 731 від 23.06.2022 
№ 12.01-30/1573/10 від 

24.06.2022 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Комунального підприємства 

«Чисте місто» Сумської міської ради 

25.03.2022 

2022-2027 роки 

Лаврик Валентин Миколайович 

вих. № 01-09/45 від 14.06.2022 

вх. № 12.01-30/1572 від 20.06.2022 

№ 732 від 23.06.2022 
№ 12.01-30/1572/10 від 

24.06.2022 

Зміни і доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом виробничого 

підрозділу вокзал станції Суми філії «Вокзальна 

компанія» АТ «Укрзалізниця» 

17.06.2022 

2011-2015 роки 

Інна Дегтяренко  

вих. № 01-01/518 від 20.06.2022 

вх. № 12.01-30/1602 від 22.06.2022 

 

№ 733 від 23.06.2022 

 

№ 12.01-30/1602/10 від 

24.06.2022 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/MK-GRAND.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/MK-GRAND.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/MK-GRAND.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/PTU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/PTU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/PTU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/PTU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KSPU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KSPU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KSPU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KSPU.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SHpital_compressed-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SHpital_compressed-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SHpital_compressed-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/SHpital_compressed-2.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Vokzal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Vokzal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Vokzal.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Vokzal.pdf


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 між директором та 

трудовим колективом комунальної установи 

«Сумський обласний фонд підтримки 

підприємництва» Сумської обласної ради 

16.06.2022 

2021-2023 роки 

Максим Лашутко 

вих. № 39 від 21.06.2022 

вх. № 12.01-30/1679 від 29.06.2022 

№ 734 від 29.06.2022 
№ 12.01-30/1679 від 

30.06.2022 

 

https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KU-Fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KU-Fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KU-Fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf
https://dszn.smr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/KU-Fond-pidtrimki-pidpriyemnitstva.pdf

