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СТАН ПРОВЕДЕННЯ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА , А ТАКОЖ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДІЮЧИХ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ У 2015 РОЦІ

         У січні - грудні 2015 року управлінням праці та соціального захисту населення за рішенням робочої групи за рішенням робочої групи була проведена реєстрація колективних договорів підприємств, а також змін і доповнень до діючих колективних договорів  підприємств, а саме: 
- Зміни та доповнення до колективного договору КП «Марганецьке  ВУВКГ «ДОР» укладеного на 2014-2015 роки між власником ( в особі начальника підприємства) та профспілковим комітетом первинної організації профспілки КП «Марганецьке ВУВКГ «ДОР»  (реєстраційний №1 від  26.01.2015 р.);
- Колективний  договір ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей», укладений між адміністрацією державного професійно-технічного навчального закладу «Марганецький професійний ліцей», профспілковим комітетом первинної організації профспілки металургів гірників України та первинною профспілковою організацією ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей» вільної профспілки освіти і науки України на 2015- 2016 роки (реєстраційний №2 від 26.01.2015 р.);
- Колективний  договір фінансового управління Марганецької міської ради укладений між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 - 2017 роки (реєстраційний №3 від 10.02.2015 р.);
- Колективний  договір Приватного акціонерного товариства ТД «Борисфен» укладений між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 рік (реєстраційний №4 від 10.02.2015 р.);
- Колективний  договір укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом управління праці та соціального захисту населення Марганецької міської ради на 2015- 2019 роки (реєстраційний №5 від 10.02.2015 р.);
- Колективний  договір Управління житлово - комунального господарства Марганецької міської ради укладений між адміністрацією та трудовим колективом на 2015- 2017 роки (реєстраційний №6 від 19.02.2015 р.);
- Доповнення до колективного договору Приватного акціонерного товариства ТД «Борисфен» укладеного між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 рік (реєстраційний №7 від 19.02.2015 р.).
- Колективний  договір ТРК «МГОК ТY» дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства «Марганецький гірничо - збагачувальний комбінат», укладений між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 рік (реєстраційний №8 від 31.03.2015 р.);
- Колективний договір укладений між власником та профспілковим комітетом Дніпропетровського обласного комунального підприємства «Марганецьке бюро технічної інвентаризації» на 2015 рік (реєстраційний №9 від  31.03.2015 р.); 
- Колективний договір ДП ДОСС «Марганецький центральний ринок» м. Марганець  укладений між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 - 2018 роки (реєстраційний №10 від  31.03.2015 р.);
- Колективний договір укладений  між адміністрацією та профспілковим комітетом Марганецького міського комунального підприємства «Житлове господарство» на 2015 -2017 роки (реєстраційний №11 від  31.03.2015 р.);
- Колективний  договір укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом КП «Марганецьтепломережа» на 2015-2019 роки (реєстраційний №12 від  15.04.2015 р.);
 - Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом Марганецького центру професійного розвитку персоналу залізниці на 2015 рік (реєстраційний №13   від 15.04.2015 р.);
- Зміни до колективного договору КП «Марганецьке  ВУВКГ «ДОР» укладеного  на 2014-2015 роки між власником ( в особі начальника підприємства) та профспілковим комітетом первинної організації профспілки  КП «Марганецьке ВУВКГ «ДОР»  (реєстраційний №14 від  03.06.2015 р.);
- Колективний договір Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Теплий дім» укладений між адміністрацією та трудовим колективом на 2015-2017 роки (реєстраційний №15   від 03.06.2015 р.);
- Зміни до колективного договору Приватного акціонерного товариства ТД  «Борисфен» укладеного між адміністрацією та трудовим колективом  на 2015 рік (реєстраційний №16 від 11.06.2015 р.);
- Доповнення до положень колективного договору ТОВ «Латона -Прайм» на 2014-2018 роки  (реєстраційний №17   від 11.06.2015 р.); 
- Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом Марганецького  міського центру зайнятості на 2015-2020 роки (реєстраційний №18 від 24.07.2015 р.);
- Колективний договір укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом Клубу «Дніпро» на 2015-2017 роки (  (реєстраційний №19   від 24.07.2015 р.);
- Зміни до колективного договору КП «Марганецьке  ВУВКГ «ДОР» укладеного  на 2014-2015 роки між власником (в особі начальника підприємства) та профспілковим комітетом первинної організації профспілки КП «Марганецьке ВУВКГ «ДОР» (реєстраційний №20 від 30.07.2015 р.);
- Зміни до колективного договору укладеного між керівництвом та первинною профорганізацією працівників Марганецької міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (реєстраційний №21 від 17.09.2015 р.);
- Колективний договір укладений між головним лікарем та профорганізацією КЗ «Марганецька міська стоматологічна поліклініка»ДОР» на 2015 -2018 роки(реєстраційний №22  від 17.09.2015 р.);
- Зміни до колективного договору КП «Марганецьке  ВУВКГ «ДОР» укладеного  на 2014-2015 роки між власником (в особі начальника підприємства) та профспілковим комітетом первинної організації профспілки  КП «Марганецьке ВУВКГ «ДОР» (реєстраційний №23 від  29.09.2015 р.);
- Зміни до колективного договору ПНЗ Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа «Гірник» спортивного клубу «Гірник» профкому ПО ПМГУ на ПАТ «Марганецький ГЗК» укладеного між власником (в особі директора) та профспілковим комітетом ( від трудового колективу) на період 2012 - 2015 роки ( реєстраційний №24  від  15.10.2015 р.);
- Колективний договір укладений між керівництвом та первинною профорганізацією працівників Марганецької міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2015- 2020 роки ( реєстраційний №25  від  15.10.2015 р.);
- Зміни до колективного договору Приватного акціонерного товариства ТД «Борисфен» укладеного між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 рік (реєстраційний №26 від 12.11.2015 р.);
- Зміни та доповнення до колективного договору Марганецького міського центру зайнятості укладеного між адміністрацією та трудовим колективом на 2015-2020 роки (реєстраційний №27   від 12.11.2015 р.);
- Колективний договір КЗ «Марганецький дитячий санаторій» ДОР» укладений між головним лікарем та представником від трудового колективу на  2015-2017 роки (реєстраційний №28   від 12.11.2015 р.);
- Колективний договір КП «Марганецьке  ВУВКГ «ДОР» укладений між роботодавцем (в особі начальника підприємства) та від трудового колективу 
(голови профспілкового комітету) на 2016-2017 роки (реєстраційний №29 від  30.12.2015 р.);
- Колективний договір укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників культури Відділу культури виконкому Марганецької міської ради на 2016-2018 роки (реєстраційний №30 від 30.12.2015 р.).
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