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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 №, 

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 Тернопільської 

університетської лікарні Тернопільської обласної ради  

Дата набрання 

чинності - 

24.12.2019, строк-

на 2019-2021рр 

Тернопільська університетська лікарня Тернопільської ОДА 

вих.№01-2/2182 від 27.12.2019, вх. №580136 від 28.12.2019 1 від 

20.01.2020 

вих.№ 22/17.2   

від 20.01.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом ДП "Люкс-житло" ПП 

"Люкс"  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2020, строк-

на 2020-2022рр 

ДП "Люкс-житло" вих.№6 від 10.01.2020, вх.№ 590582 від 10.01.2020 

2 від 

20.01.2020 

вих.№ 21/17.2   

від 20.01.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом ДП "Люкс-житло-1" ПП 

"Люкс"  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2020, строк-

на 2020-2022рр 

ДП "Люкс-житло-1" вих.№7 від 10.01.2020, вх.№ 590583 від 

10.01.2020 3 від 

20.01.2020 

вих.№ 20/17.2   

від 20.01.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Міської державної лікарні ветеринарної 

медицини в м.Тернополі  

Дата набрання 

чинності - 

13.01.2020, строк-

на 2020-2022рр 

Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м.Тернополі 

вих.№12 від 16.01.2020, вх.№ 601235 від 17.01.2020 4 від 

20.01.2020 

вих.№ 19/17.2   

від 20.01.2020  

Колективний договір між адміністрацією та радою 

трудового колективу Державної установи 

"Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ 

України"  

Дата набрання 

чинності - 

12.12.2019, строк-

на 2020-2023рр 

Державна установа "Тернопільський обласний лабораторний центр 

МОЗ України"  вих.№12/28 від 03.01.2020, вх.№ 601409 від 

20.01.2020 

5 від 

31.01.2020 

вих.№  37/17.2   

від 31.01.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського обласного 

центру з гідрометеорології  

Дата набрання 

чинності змін - 

09.01.2020, строк-

на 2020-2021рр 

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології вих.№19.01/10/44 

від 21.01.2020, вх.№ 601858 від 22.01.2020 6 від 

31.01.2020 

вих.№  38/17.2   

від 31.01.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковою організацією КНП «Тернопільська 

міська комунальна лікарня швидкої допомоги» 

Дата набрання 

чинності змін - 

17.01.2020, строк-

на 2020-2022рр 

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» 

вих.№108 від 28.01.2020, вх.№ 602603 від 29.01.2020 7 від 

31.01.2020 

вих.№  39/17.2   

від 31.01.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Об'єднання парків культури і 

відпочинку м.Тернополя"  

Дата набрання 

чинності - 

31.01.2020, строк-

на 2020-2021рр 

КП "Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя" вих.49/04 

від 03.02.2020, вх.№ 603388 від 04.02.2020. 

8 від 

17.02.2020 вих.№72 /17.2   

від 17.02.2020  

Зміни і доповнення до колективного договору 

Тернопільського національного економічного 

університету між адміністрацією та профспілковим 

комітетом  

Дата набрання 

чинності змін - 

20.12.2019, строк-

на 2019-2023рр 

Тернопільський національний економічний університет, вих. № 126-

/216 від 07.02.2020, , вх.604234 від 11.02.2020. 

9 від 

24.02.2020 

вих.№92/17.2 

від 24.02.2020  

https://drive.google.com/file/d/16qblJ3XtXJkaCRiNcIwF5NEw7Y1n5sep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qblJ3XtXJkaCRiNcIwF5NEw7Y1n5sep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qblJ3XtXJkaCRiNcIwF5NEw7Y1n5sep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZ2bMozF50BQANDoZntrBKmMbGXnFWfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZ2bMozF50BQANDoZntrBKmMbGXnFWfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pukkm6JfpDEEdMxgAF5PuyHd-SuQouuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pukkm6JfpDEEdMxgAF5PuyHd-SuQouuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pukkm6JfpDEEdMxgAF5PuyHd-SuQouuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5GAm8YJ-SbuwlzU86ElcDRM12PCXbTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5GAm8YJ-SbuwlzU86ElcDRM12PCXbTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POiMHg3THUvd4QmjWBKHchFXj4vuCIXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POiMHg3THUvd4QmjWBKHchFXj4vuCIXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POiMHg3THUvd4QmjWBKHchFXj4vuCIXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nuoeOSiUTFaH9F0bifIPcTNVVnt6yr0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nuoeOSiUTFaH9F0bifIPcTNVVnt6yr0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIUlAiaDnjrvzxe8hQmBFBQ-LvGEWBqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIUlAiaDnjrvzxe8hQmBFBQ-LvGEWBqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIUlAiaDnjrvzxe8hQmBFBQ-LvGEWBqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdDiOHmTOYAbB9aqXRlzAHkal1r3cYbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdDiOHmTOYAbB9aqXRlzAHkal1r3cYbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17C7UwGzvAS3WQZ2l3cIR6w5LHUexVtjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17C7UwGzvAS3WQZ2l3cIR6w5LHUexVtjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17C7UwGzvAS3WQZ2l3cIR6w5LHUexVtjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17C7UwGzvAS3WQZ2l3cIR6w5LHUexVtjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qj1_ab_ZwB4Jg4NjnGVawDo6r2W5OszH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qj1_ab_ZwB4Jg4NjnGVawDo6r2W5OszH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ks9espUTAumEAGPpPmIH2MObFqp6apDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ks9espUTAumEAGPpPmIH2MObFqp6apDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ks9espUTAumEAGPpPmIH2MObFqp6apDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC--eUXCPb2NpUJZbCP3qGv84Isu5Lvv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC--eUXCPb2NpUJZbCP3qGv84Isu5Lvv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSd-kUSwJTo--UwirxG7gVZpaSe2fUkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSd-kUSwJTo--UwirxG7gVZpaSe2fUkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSd-kUSwJTo--UwirxG7gVZpaSe2fUkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vO_8N7O14da4zlgBvZgRm6dYeEoIw7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vO_8N7O14da4zlgBvZgRm6dYeEoIw7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLy1YJAXz7Q9m85UNEO5hh_W2Zad3JEx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLy1YJAXz7Q9m85UNEO5hh_W2Zad3JEx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLy1YJAXz7Q9m85UNEO5hh_W2Zad3JEx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/140nUVejjuu1ZARf0DMPA3dWeqtm5ExbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/140nUVejjuu1ZARf0DMPA3dWeqtm5ExbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSMvL3TasgnQiQ4f56DVEmUDq8DtN2D2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSMvL3TasgnQiQ4f56DVEmUDq8DtN2D2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSMvL3TasgnQiQ4f56DVEmUDq8DtN2D2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSMvL3TasgnQiQ4f56DVEmUDq8DtN2D2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IicToCdpHV4adhKi2FYdweHlXB7_Zapz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IicToCdpHV4adhKi2FYdweHlXB7_Zapz/view?usp=sharing
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Зміни і доповнення до колективного договоруміж 

адміністрацією та профспілковим коміетом КП 

"Тернопільводоканал"  

Дата набрання 

чинності змін - 

12.02.2020, строк-

на 2019-2023рр 

КП "Теропільводоканал", вих. №362/20 від 12.02.2020, вх.604386 від 

12.02.2020. 

10   від 

24.02.2020 

вих.№91/17.2 

від 24.02.2020  

Зміни і доповнення до колективного договру між 

адміністрацією та профспілковим комітетом 

Тернопільського міського територіального центру 

соціального обслуговування населення (надання 

послуг)  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.02.2020, строк-

на 2019-2020рр 

Тернопільський міський територіальний центр соціального 

обслуговування населення (надання послуг), вих. 10.02.2020 №91/01, 

вх.604509 від 12.02.2020 

11   від 

24.02.2020 

вих.№90/17.2 

від 24.02.2020  

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом ВСП 

"Тернопільська дистанція колії" регіональної філії 

"Львівська залізниця" АТ "Українська залізниця"  

Дата набрання 

чинності змін - 

03.02.2020, строк-

на 2020 рік 

ВСП "Тернопільська дистанція колії" регіональної філії "Львівська 

залізниця" АТ "Українська залізниця", вих.03.02.2020 №229, 

вх.604814 від 17.02.2020 

12  від 

24.02.2020 

вих.№93/17.2 

від 24.02.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільський 

дошкільний навчальний заклад №9.  

Дата набрання 

чинності - 

10.02.2020, строк-

на 2020-2025 рік 

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №9, вих.від 

17.02.2020 №10, вх. від 17.02.2020 №604868 

13  від 

24.02.2020 

вих.№89/17.2 

від 24.02.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Управління Державної служби якості 

освіти у Тернопільській області  

Дата набрання 

чинності - 

26.02.2020, строк-

на 2020-2024 рік 

Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області 

вих.№100/02-8 від 02.03.2020 , вх. від 04.03.2020 №646425 

14  від 

23.03.2020 
вих.№ 

151/17.2 від 

23.03.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Туристично-інформаційний центр 

міста Тернополя"  

Дата набрання 

чинності - 

02.01.2019, строк-

на 2019-2020 рр 

КП "Туристично-інформаційний центр міста Тернополя" вих.№ 11 

від 06.03.2020, вх. від 06.03.2020 №646682 

15  від 

23.03.2020 

вих.№152/17.2 

від 23.03.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Тернопільський міський стадіон"  

Дата набрання 

чинності - 

02.01.2020, строк-

на 2020-2021 рр 

КП "Тернопільський міський стадіон"  вих.№ 24 від 06.03.2020, вх. 

від 06.03.2020 №646683 

16  від 

23.03.2020 
вих.№ 

153/17.2 від 

23.03.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Тернопільська кінокомісія"  

Дата набрання 

чинності - 

02.01.2019, строк-

на 2019-2020 рр 

КП "Тернопільська кінокомісія" вих.№12 від 06.03.2020, вх. від 

10.03.2020 №656740 

17  від 

23.03.2020 вих.№ 

154/17.2 від 

23.03.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ТОВ "СПО.Секюріті"  

Дата набрання 

чинності - 

10.03.2020, строк-

на 2020-2025 рр 

ТОВ "СПО.Секюріті" вих.№1 від 06.03.2020 , вх. від 10.03.2020 

№656766 

18  від 

23.03.2020 вих.№155/17.2 

від 23.03.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ВСП "Тернопільський 

колійний ремонтно-механічний завод"  

Дата набрання 

чинності змін - 

01.01.2020, строк-

на 2020 р 

ВСП "Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод"   вих.від 

12.03.2020 №19/173, вх. від 12.03.2020 №667118 

19  від 

23.03.2020 
вих.№ 

156/17.2 від 

23.03.2020 

https://drive.google.com/file/d/1GWjGVNjFrIFpf9FmiL_eN-AqS0RDtvl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GWjGVNjFrIFpf9FmiL_eN-AqS0RDtvl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GWjGVNjFrIFpf9FmiL_eN-AqS0RDtvl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9bALHbFdoN8mWAZCTRN8L7foTtg7vpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9bALHbFdoN8mWAZCTRN8L7foTtg7vpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv0mDEd0YSjbkVEDNtukZuVsGViQC8hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv0mDEd0YSjbkVEDNtukZuVsGViQC8hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv0mDEd0YSjbkVEDNtukZuVsGViQC8hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv0mDEd0YSjbkVEDNtukZuVsGViQC8hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv0mDEd0YSjbkVEDNtukZuVsGViQC8hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rjd-TnQjQu5qRFGS4ROEVddnxDQkpcOp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rjd-TnQjQu5qRFGS4ROEVddnxDQkpcOp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYa_8bq2PhbEl0UZivW33f27YNd9fjl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYa_8bq2PhbEl0UZivW33f27YNd9fjl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYa_8bq2PhbEl0UZivW33f27YNd9fjl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYa_8bq2PhbEl0UZivW33f27YNd9fjl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8ZTN5qpv7idGlGjUVnk9Dhp3W4Ux42Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8ZTN5qpv7idGlGjUVnk9Dhp3W4Ux42Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EO3YoOnT5DurIVcRhUpo8YkhXmquV5Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EO3YoOnT5DurIVcRhUpo8YkhXmquV5Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EO3YoOnT5DurIVcRhUpo8YkhXmquV5Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gtWz2w5GcYceh0HTQ9egVQUP7eyOJGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gtWz2w5GcYceh0HTQ9egVQUP7eyOJGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwmyBjYKOpK4zula6GIEZT3S3jTmZOWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwmyBjYKOpK4zula6GIEZT3S3jTmZOWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwmyBjYKOpK4zula6GIEZT3S3jTmZOWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSsOLWh36P39Q7P9o6aE7duoxG45_2jv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSsOLWh36P39Q7P9o6aE7duoxG45_2jv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSsOLWh36P39Q7P9o6aE7duoxG45_2jv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOiowf3WsHHHwa3_9VZ7D5fAI2JY0Z7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOiowf3WsHHHwa3_9VZ7D5fAI2JY0Z7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOiowf3WsHHHwa3_9VZ7D5fAI2JY0Z7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPFQzlVURhypHOjd3UgQoQB-wlJShgmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPFQzlVURhypHOjd3UgQoQB-wlJShgmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfNgceSjLJDxh3-gCeCKWMeDIOtAoXFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfNgceSjLJDxh3-gCeCKWMeDIOtAoXFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spHKtnBA-O23z_ktE6cOJ71EWhJgRgeB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spHKtnBA-O23z_ktE6cOJ71EWhJgRgeB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spHKtnBA-O23z_ktE6cOJ71EWhJgRgeB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMt3srr-v7p9eAmfUos5YOmxTzY242ao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMt3srr-v7p9eAmfUos5YOmxTzY242ao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nxr0JRMMsYsDy6vxMFm7xGIEHOnnzw9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nxr0JRMMsYsDy6vxMFm7xGIEHOnnzw9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nxr0JRMMsYsDy6vxMFm7xGIEHOnnzw9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaAlEZB1o4aobuMX6rcmpFI09YIgTttV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaAlEZB1o4aobuMX6rcmpFI09YIgTttV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAovcWcJNDibH24lcsKqAc2Y7sLFiNh9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAovcWcJNDibH24lcsKqAc2Y7sLFiNh9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joH-4Dr2esad3vX5k1CUV5zqtmOGS3OS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joH-4Dr2esad3vX5k1CUV5zqtmOGS3OS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joH-4Dr2esad3vX5k1CUV5zqtmOGS3OS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzxcpxH_DlwIWUDA3s-m8sUjSZG_22wT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzxcpxH_DlwIWUDA3s-m8sUjSZG_22wT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzxcpxH_DlwIWUDA3s-m8sUjSZG_22wT/view?usp=sharing
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Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом КП 

"Тернопільводоканал"  

Дата набрання 

чинності змін - 

03.03.2020, строк-

на 2020 р 

КП "Тернопільводоканал"  вих.№695/20 від 12.03.2020 , вх. від 

13.03.2020 №667147 

20  від 

23.03.2020 
вих.№ 

157/17.2 від 

23.03.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою оганізацією 

Тернопільського регіонального центру з фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"  

Дата набрання 

чинності - 

11.03.2020, строк-

на 2020-2023 рр 

Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб 

з інвалідністю "Інваспорт"  вих.№ 51/04-13 від 16.03.2020, вх. від 

16.03.2020 №667357 

21  від 

23.03.2020 
вих.№ 

158/17.2 від 

23.03.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом Тернопільського ліцею 

№21 - спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря 

Герети ТМР 

Дата набрання 

чинності - 

02.04.2020, строк - 

на 2019-2024 

Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені 

Ігоря Герети ТМР вих. №88 від 02.04.2020, вх.№  №677869 від 

07.04.2020 

22  від 

16.04.2020 вих.200/17.2 

від 16.04.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської обласної 

бібліотеки для молоді  

Дата набрання 

чинності - 

31.03.2020                 

на 2020-2022 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді вих. №45 від 13.04.2020 

, вх.№688241 від 16.04.2020  

23 від 

29.04.2020 вих.214/17.2 

від 29.04.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки  

Дата набрання 

чинності - 

11.03.2020, строк 

на 2020  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, вих.№70 від 

10.04.2020 , вх.№688242 від 16.04.2020  

24 від 

29.04.2020 

вих.216/17.2 

від 29.04.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи з водних видів спорту  

Дата набрання 

чинності змін - 

15.04.2020, строк - 

до 2021 

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту 

вих.№18 від 15.04.2020 , вх.№688563 від 28.04.2020  

25 від 

15.05.2020 

вих.  236/17.2 

від 15.05.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом КП "Обєднання парків 

культкри і відпочинку м.Тернополя"  

Дата набрання 

чинності змін - 

12.03.2020, строк - 

до 2021 

КП "Обєднання парків культури і відпочинку м.Тернополя". вих. 

161/04 від 12. 03.2020, вх.708541 від 04.05.2020 

26 від 

19.05.2020 

вих. 239/17.2    

від 19.05.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом управління цивільного 

захисту населення Тернопільської ОДА  

Дата набрання 

чинності змін - 

07.05.2020, строк - 

до 2020 

Управління цивільного захисту населення Тернопільської ОДА, 

вих.02-06/381 від 13.05.2020, вх.709289 від 18.05.2020 

27 від 

01.06.2020 

вих. 252/17.2    

від 01.06.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профкомом Тернопільського академічного 

обласного театру актора і ляльки  

Дата набрання 

чинності змін - 

27.05.2020, строк - 

до 2022 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки, вих.01-

45 від 28.05.2020, вх.710329 від 28.05.2020 

28 від 

10.06.2020 

вих. 269/17.2    

від 10.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та Радою 

трудового колективу Комунального некомерційного 

підприємства  "Тернопільська міська стоматологічна 

полікклініка №1" Тернопільської міської ради  

Дата набрання 

чинності - 

12.03.2020, строк - 

на 2020-2025 

Комунальне некомерційне підприємство  "Тернопільська міська 

стоматологічна поліклініка №1" Тернопільської міської ради,    вх. 

710343 від 28.05.2020 

29 від 

10.06.2020 

вих. 268/17.2    

від 10.06.2020  

https://drive.google.com/file/d/1n7ZHr3ZV-nrWL5QTu7nS0plZ3VK2XDYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7ZHr3ZV-nrWL5QTu7nS0plZ3VK2XDYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7ZHr3ZV-nrWL5QTu7nS0plZ3VK2XDYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPaKiHx2CQ3HXWQO9tGZvVPMN6eOPTeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPaKiHx2CQ3HXWQO9tGZvVPMN6eOPTeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPaKiHx2CQ3HXWQO9tGZvVPMN6eOPTeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9nU2OWQXCOlqLRhF_8FP1pfI_1LLSWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9nU2OWQXCOlqLRhF_8FP1pfI_1LLSWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9nU2OWQXCOlqLRhF_8FP1pfI_1LLSWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9nU2OWQXCOlqLRhF_8FP1pfI_1LLSWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTHGSfH1c-Ajr5TxE6q-0rXFCr_Av04y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTHGSfH1c-Ajr5TxE6q-0rXFCr_Av04y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTHGSfH1c-Ajr5TxE6q-0rXFCr_Av04y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWWSYfOw2Z3fXiDCC-9VDxaD03KVSzlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWWSYfOw2Z3fXiDCC-9VDxaD03KVSzlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWWSYfOw2Z3fXiDCC-9VDxaD03KVSzlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWWSYfOw2Z3fXiDCC-9VDxaD03KVSzlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5IJBc7-xlhcuIFYps--2ofGkbw_39hz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5IJBc7-xlhcuIFYps--2ofGkbw_39hz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXXGZLDLCtiWt3V-veJ6egxMKdUmhjrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXXGZLDLCtiWt3V-veJ6egxMKdUmhjrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXXGZLDLCtiWt3V-veJ6egxMKdUmhjrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18rtEdHvekFvVPp3dEnE5a2SlS-q7HG-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18rtEdHvekFvVPp3dEnE5a2SlS-q7HG-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKXKzKR8-C1Cp-yk-2rxJ-4RF670iHxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKXKzKR8-C1Cp-yk-2rxJ-4RF670iHxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKXKzKR8-C1Cp-yk-2rxJ-4RF670iHxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3f6-TEin-uEr2QSAtFYrlgjLncVzQHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3f6-TEin-uEr2QSAtFYrlgjLncVzQHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKteCR5FGwyFaFocZXs77I7IPUgGuVI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKteCR5FGwyFaFocZXs77I7IPUgGuVI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKteCR5FGwyFaFocZXs77I7IPUgGuVI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_Sru91lTHsXOPhcPDpr5wn8Xm729DlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_Sru91lTHsXOPhcPDpr5wn8Xm729DlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bbua6On4nzcCgCeAWlxwDpVlpeFTjFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bbua6On4nzcCgCeAWlxwDpVlpeFTjFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bbua6On4nzcCgCeAWlxwDpVlpeFTjFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pczrsnVU2XyVShFrhJcVLKHmNWyqWoiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pczrsnVU2XyVShFrhJcVLKHmNWyqWoiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpE4l_tx5iSEO7UGc6Ji_myJrHLnG_q8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpE4l_tx5iSEO7UGc6Ji_myJrHLnG_q8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpE4l_tx5iSEO7UGc6Ji_myJrHLnG_q8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB0yT1ZdL3XB3HzxBlx0tJSlc_DTiFVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB0yT1ZdL3XB3HzxBlx0tJSlc_DTiFVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sK7NJpNHWTlpjcDCOAvbkClS8Q6EE1CA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sK7NJpNHWTlpjcDCOAvbkClS8Q6EE1CA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sK7NJpNHWTlpjcDCOAvbkClS8Q6EE1CA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kC05FDCw-jIOEJ-LWW_gmv64pxEfynVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kC05FDCw-jIOEJ-LWW_gmv64pxEfynVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFOw--EY2KY-Y_vgFoL6zXikb5R-vvwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFOw--EY2KY-Y_vgFoL6zXikb5R-vvwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFOw--EY2KY-Y_vgFoL6zXikb5R-vvwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFOw--EY2KY-Y_vgFoL6zXikb5R-vvwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZ2TRheat9ndxMm-Bw4FmAsjcG10a4kR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZ2TRheat9ndxMm-Bw4FmAsjcG10a4kR/view?usp=sharing
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Колективний договір між адміністрацією і трудовим 

колективом Тернопільського обласного центру по 

нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних 

виплат  

Дата набрання 

чинності - 

29.05.2020, строк - 

на 2020-2021 

Тернопільський обласний центр по нарахуванню та контролю за 

здійсненням соціальних виплат, вих.01/161 від 29.05.2020, вх.720792 

від 29.05.2020 

30 від 

10.06.2020 

вих. 267/17.2    

від 10.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Тернопільської обласної 

організації ВГОІ "УТОГ"  

Дата набрання 

чинності - 

27.05.2020, строк - 

на 2020-2022 

Тернопільська обласна організація ВГОІ "УТОГ", вих. № 106 від 

02.06.2020, вх.720796 від 02.06.2020 

31 від 

10.06.2020 

вих. 270/17.2    

від 10.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ТОР  

Дата набрання 

чинності - 

05.03.2020, строк - 

на 2020-2023 

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів ТОР, вих. № 93 від 02.06.2020, вх.720958 від 03.06.2020 

32 від 

18.06.2020 

вих. 281/17.2    

від 18.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ПП "Вільне життя"  

Дата набрання 

чинності - 

15.01.2020, строк - 

на 2020-2025 

ПП "Вільне життя", вих. № 8 від 03.06.2020, вх.720941 від 03.06.2020 33 від 

18.06.2020 

вих. 282/17.2    

від 18.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ПП "Пресова агенція "Вільне життя"  

Дата набрання 

чинності змін - 

15.01.2020, строк - 

на 2020-2025 

ПП "Пресова агенція "Вільне життя", вих. № 16 від 03.06.2020, 

вх.720939 від 03.06.2020 

34 від 

18.06.2020 

вих. 283/17.2    

від 18.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського технічного ліцею  

Дата набрання 

чинності - 

27.01.2020, строк - 

на 2020-2022 

Тернопільський технічний ліцей, вих. № 68 від 28.05.2020, вх.720933 

від 03.06.2020 

35 від 

18.06.2020 

вих. 284/17.2    

від 18.06.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільської регіональної 

державної лабораторії Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів  

Дата набрання 

чинності змін - 

20.02.2020, строк - 

на 2020-2022 

Тернопільська регіональна державна лабораторія Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, вих. № 181 від 03.06.2020, вх.721148 від 04.06.2020 

36 від 

18.06.2020 

вих. 285/17.2    

від 18.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профкомом Дошкільного навчального закладу №13 

м.Тернополя  

Дата набрання 

чинності - 

02.03.2020, строк - 

на 2020-2023 

Дошкільний навчальний заклад №13 м.Тернополя, вих. № 25 від 

02.06.2020, вх.721181 від 04.06.2020 

37 від 

18.06.2020 

вих. 286/17.2    

від 18.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КУ ТОР "Центр аналітично-методичного 

та матеріально-технічного забезпечення розвитку 

освітніх закладів області"  

Дата набрання 

чинності - 

29.09.2019, строк - 

на 2019-2024 

КУ ТОР "Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення розвитку освітніх закладів області", вих. № 149 від 

03.06.2020, вх.721357 від 05.06.2020 

38 від 

18.06.2020 

вих. 287/17.2    

від 18.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8  

Дата набрання 

чинності - 

10.03.2020, строк - 

на 2020-2025 

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8, вих. № 20/1 

від 10.03.2020, вх.721595 від 10.06.2020 

39 від 

24.06.2020 

вих. 291/17.2    

від 24.06.2020  

https://drive.google.com/file/d/1JVa4kXGrJP0Lr0_kmS2NFHQpp5C8OieH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVa4kXGrJP0Lr0_kmS2NFHQpp5C8OieH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVa4kXGrJP0Lr0_kmS2NFHQpp5C8OieH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVa4kXGrJP0Lr0_kmS2NFHQpp5C8OieH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HssAbIASCTE56SojDnp8K7k7ZT_8zTw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HssAbIASCTE56SojDnp8K7k7ZT_8zTw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnnM12AgTJg9g4oJvpfyFNnrVp47Im_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnnM12AgTJg9g4oJvpfyFNnrVp47Im_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnnM12AgTJg9g4oJvpfyFNnrVp47Im_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4YUJFpjq6VQg5MWsFXKc6HfwUZRwuHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4YUJFpjq6VQg5MWsFXKc6HfwUZRwuHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxu_aLP8XOp-uNPQZj36rVzT6Inm7CAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxu_aLP8XOp-uNPQZj36rVzT6Inm7CAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxu_aLP8XOp-uNPQZj36rVzT6Inm7CAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEaV5w4Rdk_yXsp8hr_17x59hE8FEA0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEaV5w4Rdk_yXsp8hr_17x59hE8FEA0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ghSI4zagy1ztBIP5ExBtjvoiziAsdUou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ghSI4zagy1ztBIP5ExBtjvoiziAsdUou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18q0mvel6u_fQmiPH5G7cxKdnRCCfGaIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18q0mvel6u_fQmiPH5G7cxKdnRCCfGaIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SJhuKPXOw3SF1D0MiDug6e6ucz39K1Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SJhuKPXOw3SF1D0MiDug6e6ucz39K1Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQldwsUcxs8T_fkgQmaUcxBsUYC-aisT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQldwsUcxs8T_fkgQmaUcxBsUYC-aisT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMHSSJJObB0Vj_QJfWrSBBPmvOgR4znr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMHSSJJObB0Vj_QJfWrSBBPmvOgR4znr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MB8cFYZegyqod6kzU1XQP5HbIHl-ACNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MB8cFYZegyqod6kzU1XQP5HbIHl-ACNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKNCNGilugKfMRwq9J01dNwzCGQ-uG2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKNCNGilugKfMRwq9J01dNwzCGQ-uG2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKNCNGilugKfMRwq9J01dNwzCGQ-uG2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKNCNGilugKfMRwq9J01dNwzCGQ-uG2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKNCNGilugKfMRwq9J01dNwzCGQ-uG2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pv17YBWkxzWUTAv90FfUHT8K0pRE54El/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pv17YBWkxzWUTAv90FfUHT8K0pRE54El/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHjGWI7mKp8UME3c9S62VaryO6GkqLSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHjGWI7mKp8UME3c9S62VaryO6GkqLSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHjGWI7mKp8UME3c9S62VaryO6GkqLSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYJK1MFQ0DXt_fT83ox14oIdU8Cz6Ph0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYJK1MFQ0DXt_fT83ox14oIdU8Cz6Ph0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyYriilOxCa5kqrpzY8tl3KfVzie-5F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyYriilOxCa5kqrpzY8tl3KfVzie-5F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyYriilOxCa5kqrpzY8tl3KfVzie-5F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyYriilOxCa5kqrpzY8tl3KfVzie-5F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXGv3rqMDMWYo33NFuBrkh0aeKX-pGrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXGv3rqMDMWYo33NFuBrkh0aeKX-pGrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgV-PL1kU-YiehSl2bD-oHecXhcIaZre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgV-PL1kU-YiehSl2bD-oHecXhcIaZre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgV-PL1kU-YiehSl2bD-oHecXhcIaZre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPxRhJ_R03bJO8nsTHKahrqLS672j72E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPxRhJ_R03bJO8nsTHKahrqLS672j72E/view?usp=sharing
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Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільської дистанції 

колії  

Дата набрання 

чинності змін - 

29.05.2020, строк - 

до прийняття 

нового 

Тернопільська дистанція колії, вих. № 548 від 09.06.2020, вх.721876 

від 11.06.2020 

40 від 

24.06.2020 

вих. 292/17.2    

від 24.06.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського обласного 

художнього музею  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.06.2020, строк - 

2020р 

Тернопільський обласний художній музей, вих. № 91 від 11.06.2020, 

вх.722025 від 12.06.2020 

41 від 

24.06.2020 

вих. 293/17.2    

від 24.06.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.04.2020, 

30.04.2020, строк - 

2020р 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА, 

вих. № 05/1-37/691 від 16.06.2020, вх.742098 від 16.06.2020 

42 від 

24.06.2020 

вих. 294/17.2    

від 24.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільського ДНЗ №36  

Дата набрання 

чинності - 

11.03.2020, строк - 

на 2020-2024 

 Тернопільський ДНЗ №36, вих. № 34 від 12.06.2020, вх.742110 від 

16.06.2020 

43 від 

24.06.2020 

вих. 295/17.2    

від 24.06.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Підприємство матеріально-

технічного забезпечення" ТМР  

Дата набрання 

чинності - 

02.06.2020, строк - 

на 2020-2022 

КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" ТМР, 

вих№58 від 06.07.2020, вх № 783890 від 07.07.2020 

44 від 

22.07.2020 

вих. №335 

/17.2 від 

22.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ТДВ "Тернопільський завод ЗБК"  

Дата набрання 

чинності - 

26.06.2020, строк - 

на 2020-2021 

ТДВ "Тернопільський завод ЗБК", вих№16/1-694 від 14.07.2020, вх № 

794535 від 14.07.2020 

45 від 

22.07.2020 

вих. №334 

/17.2 від 

22.07.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом КНП "Тернопільська 

обласна дитяча клінічна лікарня"  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.07.2020, строк - 

на 2020 

КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня", вих№525-

01/11 від 10.07.2020, вх № 794866 від 16.07.2020 

46 від 

22.07.2020 

вих. №333 

/17.2 від 

22.07.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом КП "Об'єднання парків 

культури і відпочинку м.Тернополя"  

Дата набрання 

чинності змін - 

07.07.2020, строк - 

на 2020-2021 

КП "Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя", 

вих№411 від 15.07.2020, вх № 794915 від 17.07.2020 

47 від 

22.07.2020 

вих. №332 

/17.2 від 

22.07.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської обласної 

організації ГО "Всеукраїнська спілка автомобілістів"  

Дата набрання 

чинності - 

10.03.2020, строк - 

на 2020-2022 

Тернопільська обласна організаціїя ГО "Всеукраїнська спілка 

автомобілістів",  вих№24 від 20.07.2020, вх № 795280 від 21.07.2020 

48 від 

06.08.2020 

вих. № 

352/17.2 від 

06.08.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом КНП "Тернопільський 

обласний шкірно-венерологічний диспансер"  

Дата набрання 

чинності - 

10.07.2020, строк - 

на 2020-2023 

КНП "Тернопільський обласний шкірно-венерологічний диспансер", 

вих№454 від 22.07.2020, вх № 795340 від 22.07.2020 

49 від 

06.08.2020 

вих. № 

353/17.2 від 

06.08.2020 

https://drive.google.com/file/d/1OqDr35KaxgOncN9hSbNxDYSS5SmDeK5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqDr35KaxgOncN9hSbNxDYSS5SmDeK5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqDr35KaxgOncN9hSbNxDYSS5SmDeK5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ftw9toerUY_gjLETeDEkLLl8LoJf9jc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ftw9toerUY_gjLETeDEkLLl8LoJf9jc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbiUuGe1vBJ4ccp26nwc0itsmmo8ocy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbiUuGe1vBJ4ccp26nwc0itsmmo8ocy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbiUuGe1vBJ4ccp26nwc0itsmmo8ocy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sYDhM6BAvdBH6U5MARTl8IB4Ax8HS1eY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sYDhM6BAvdBH6U5MARTl8IB4Ax8HS1eY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSx9-j2C43hipGOkVC1C2nk2bl0SJUx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSx9-j2C43hipGOkVC1C2nk2bl0SJUx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSx9-j2C43hipGOkVC1C2nk2bl0SJUx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1RTTHStAVKbc0W1pxHH23TN2d5sX_vs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1RTTHStAVKbc0W1pxHH23TN2d5sX_vs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXOY7xfwCwxEUtXdH6Oe-Y85m6SKLOsi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXOY7xfwCwxEUtXdH6Oe-Y85m6SKLOsi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MYPJTefOVFngSE9qA9xZOnHgp72-SNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MYPJTefOVFngSE9qA9xZOnHgp72-SNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0ppZL3BhHy1QET0jgn7sqAOVRff7EVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0ppZL3BhHy1QET0jgn7sqAOVRff7EVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0ppZL3BhHy1QET0jgn7sqAOVRff7EVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWYXRNZMFedMLUU07eYXCheXOIUSsjWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWYXRNZMFedMLUU07eYXCheXOIUSsjWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWYXRNZMFedMLUU07eYXCheXOIUSsjWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJDgZSG0lBVa5YRKFUoX1kDTVKJxcm6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJDgZSG0lBVa5YRKFUoX1kDTVKJxcm6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DStVKfIHaJy01OLCK_7dSif-TsPBuS2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DStVKfIHaJy01OLCK_7dSif-TsPBuS2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DStVKfIHaJy01OLCK_7dSif-TsPBuS2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ORkIXWCqp4Ihnq3XFcghgglxNAtuMhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ORkIXWCqp4Ihnq3XFcghgglxNAtuMhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ORkIXWCqp4Ihnq3XFcghgglxNAtuMhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KauvfNtR88Qq1KttcKKD8dwJR3Wk91bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KauvfNtR88Qq1KttcKKD8dwJR3Wk91bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KauvfNtR88Qq1KttcKKD8dwJR3Wk91bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTwR8B7HnMuUSryVtq5l2L8C3OiOD0q2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTwR8B7HnMuUSryVtq5l2L8C3OiOD0q2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTwR8B7HnMuUSryVtq5l2L8C3OiOD0q2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NmAL3dnwbRP_XwaVBfLpRAE7MBjIAxuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NmAL3dnwbRP_XwaVBfLpRAE7MBjIAxuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NmAL3dnwbRP_XwaVBfLpRAE7MBjIAxuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zJznEPA8fJRhIpqgzloLgEqGBbDsc8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zJznEPA8fJRhIpqgzloLgEqGBbDsc8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zJznEPA8fJRhIpqgzloLgEqGBbDsc8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mktSns49dC50s6_hqUUkyvIAVI1gU1Pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mktSns49dC50s6_hqUUkyvIAVI1gU1Pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mktSns49dC50s6_hqUUkyvIAVI1gU1Pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qJRXQK8ch1nhDhK4F1uniCcD0oeX21p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qJRXQK8ch1nhDhK4F1uniCcD0oeX21p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qJRXQK8ch1nhDhK4F1uniCcD0oeX21p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLCuN7mi79rlK159xzhC1NA-IDZMCgcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLCuN7mi79rlK159xzhC1NA-IDZMCgcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLCuN7mi79rlK159xzhC1NA-IDZMCgcW/view?usp=sharing
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Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом КНП "Тернопільська 

комунальна міська лікарня №2"  

Дата набрання 

чинності змін - 

16.06.2020, строк - 

до прийняття 

нового 

КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2",  вих№4.2.3-

06/915 від 22.07.2020, вх № 795323 від 22.07.2020 

50 від 

06.08.2020 

вих. № 

354/17.2 від 

06.08.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КУ  "Тернопільська міська централізована 

бібліотечна система"  

Дата набрання 

чинності - 

23.07.2020, строк - 

на 2020-2024 

КУ  "Тернопільська міська централізована бібліотечна система", 

вих№73 від 24.07.2020, вх № 795544 від 24.07.2020 

51 від 

06.08.2020 

вих. 

№355/17.2 від 

06.08.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського 

національного технічного університету ім.І.Пулюя  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.04.2020, строк - 

до прийняття 

нового 

Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя,  

вих№2/5-1429 від 23.07.2020, вх № 795580 від 24.07.2020 

52 від 

06.08.2020 

вих. № 

356/17.2 від 

06.08.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом КНП "Тернопільський 

обласний центр громадського здоровя"  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.07.2020, строк - 

2020 

КНП "Тернопільський обласний центр громадського здоровя", 

вих№171 від 29.07.2020, вх № 795968 від 29.07.2020 

53 від 

06.08.2020 

вих. № 

357/17.2 від 

06.08.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського міського 

центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді  

Дата набрання 

чинності змін - 

29.05.2020, строк - 

до прийн. нового 

 Тернопільський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді" вих№375 від 29.07.2020, вх № 795881 від 29.07.2020 

54 від 

06.08.2020 

вих. № 

358/17.2 від 

06.08.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КУ "Муніципальний Галицький камерний 

оркестр"  

Дата набрання 

чинності - 

23.07.2020, строк - 

на 2020-2024 

КУ "Муніципальний Галицький камерний оркестр", вих№14 від 

28.07.2020, вх № 795964 від 29.07.2020 

55 від 

06.08.2020 

вих. № 

359/17.2 від 

06.08.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковими комітетами ВСП "Локомотивне 

депо Тернопіль" Регіональної філії "Львівська 

залізниця" АТ "Українська залізниця"  

Дата набрання 

чинності змін - 

24.06.2020, строк - 

2020 

ВСП "Локомотивне депо Тернопіль" Регіональної філії "Львівська 

залізниця" АТ "Українська залізниця", вих.№546 від 30.07.2020, вх. 

№354 від 12.08.2020  

56 від 

13.08.2020 

вих. 

№367/17.2 від 

13.08.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом КНП 

"Тернопільський обласний спеціалізований будинок 

дитини" ТОР  

Дата набрання 

чинності змін - 

10.07.2020, строк - 

2020 

КНП "Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини" 

ТОР, вих. №166 від 13.08.2020, вх. №807163 від 13.08.2020. 

57 від 

13.08.2020 

вих. 

№368/17.2 від 

13.08.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом КНП 

"Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна 

лікарня" ТОР  

Дата набрання 

чинності змін - 

09.07.2020, строк - 

2020 

КНП "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" 

ТОР, вих.№07-27/2897 від 17.08.2020, вх.№807541 від 18.08.2020 

58 від 

27.08.2020 

вих. №382 

/17.2 від 

27.08.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського обласного 

центру з гідрометеорології  

Дата набрання 

чинності змін - 

03.09.2020, строк - 

2021 

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології 

вих.№19.01/10/312 від 03.09.2020, вх.№ 818960 від 04.09.2020 

59 від 

11.09.2020 

вих. № 

394/17.2 від 

11.09.2020 

https://drive.google.com/file/d/1iasCKW7459r6t8COyugtWIWzCmUyPmPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iasCKW7459r6t8COyugtWIWzCmUyPmPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iasCKW7459r6t8COyugtWIWzCmUyPmPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BD4I9lHkHJZSThkakljuv8bCmRDx-nUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BD4I9lHkHJZSThkakljuv8bCmRDx-nUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BD4I9lHkHJZSThkakljuv8bCmRDx-nUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_eSpDTzCqXWwTk0eNp9eMvXCPncBSYE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_eSpDTzCqXWwTk0eNp9eMvXCPncBSYE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_eSpDTzCqXWwTk0eNp9eMvXCPncBSYE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONY6jdJ7oyF6Cjv31xSUhCljOKPmPybH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONY6jdJ7oyF6Cjv31xSUhCljOKPmPybH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONY6jdJ7oyF6Cjv31xSUhCljOKPmPybH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jHBD0FLeDQi4t94NpGSEGuWcIes5Pyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jHBD0FLeDQi4t94NpGSEGuWcIes5Pyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jHBD0FLeDQi4t94NpGSEGuWcIes5Pyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hweNcUSqy66gIkwrWHGbtyT5-8mfvs41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hweNcUSqy66gIkwrWHGbtyT5-8mfvs41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hweNcUSqy66gIkwrWHGbtyT5-8mfvs41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuE2cJsl04BQu2sHZSJsEFrjusxYF-D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuE2cJsl04BQu2sHZSJsEFrjusxYF-D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuE2cJsl04BQu2sHZSJsEFrjusxYF-D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agge83aUklqk5ALl8D7EoRBeOmY2MGON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agge83aUklqk5ALl8D7EoRBeOmY2MGON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agge83aUklqk5ALl8D7EoRBeOmY2MGON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PvhjSMMPXlVmfocIixEQjk2JfzN4D-Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PvhjSMMPXlVmfocIixEQjk2JfzN4D-Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PvhjSMMPXlVmfocIixEQjk2JfzN4D-Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VufPNndcl1xHAbcW1DL7t5WNKgW63BvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VufPNndcl1xHAbcW1DL7t5WNKgW63BvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VufPNndcl1xHAbcW1DL7t5WNKgW63BvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWfipVK2de3QAnnMfgS4MiLjrY6TCzb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWfipVK2de3QAnnMfgS4MiLjrY6TCzb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWfipVK2de3QAnnMfgS4MiLjrY6TCzb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koqaYXdd3xcNWVr4ClF9qi7eBzXpBwF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koqaYXdd3xcNWVr4ClF9qi7eBzXpBwF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koqaYXdd3xcNWVr4ClF9qi7eBzXpBwF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196Hx0igQqXvTAdJwlvHYQtKph2Aswdo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196Hx0igQqXvTAdJwlvHYQtKph2Aswdo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196Hx0igQqXvTAdJwlvHYQtKph2Aswdo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196Hx0igQqXvTAdJwlvHYQtKph2Aswdo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NXV9sRcTCfMUn1bokisAimmn0Em5F8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NXV9sRcTCfMUn1bokisAimmn0Em5F8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NXV9sRcTCfMUn1bokisAimmn0Em5F8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTMh591Pf16bCdXblPbfu_s7VVypzxjx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTMh591Pf16bCdXblPbfu_s7VVypzxjx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTMh591Pf16bCdXblPbfu_s7VVypzxjx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTMh591Pf16bCdXblPbfu_s7VVypzxjx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMeSYjrFuhaGX1P2GgexNMhDgKpDT73_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMeSYjrFuhaGX1P2GgexNMhDgKpDT73_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMeSYjrFuhaGX1P2GgexNMhDgKpDT73_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocyPIXWE6l3ui2q649PkXKWkkWNVSV4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocyPIXWE6l3ui2q649PkXKWkkWNVSV4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocyPIXWE6l3ui2q649PkXKWkkWNVSV4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocyPIXWE6l3ui2q649PkXKWkkWNVSV4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7mfMw6agVrdxQQVgQpUom8zRHHIdC_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7mfMw6agVrdxQQVgQpUom8zRHHIdC_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7mfMw6agVrdxQQVgQpUom8zRHHIdC_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAVoTzvntbn0OY47iEEXPxSoKM79Tz3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAVoTzvntbn0OY47iEEXPxSoKM79Tz3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAVoTzvntbn0OY47iEEXPxSoKM79Tz3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bHhaQh2CMZkwvi2oE284gQ6luNBtcZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bHhaQh2CMZkwvi2oE284gQ6luNBtcZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bHhaQh2CMZkwvi2oE284gQ6luNBtcZi/view?usp=sharing
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Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ПФНЗ "Медичний коледж"  

Дата набрання 

чинності - 

31.08.2020, строк - 

на 2020-2022 

Приватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж" 

вих.№100 від 09.09.2020, вх.№ 819414 від 09.09.2020 

60 від 

22.09.2020 

вих. 

№400/17.2 від 

22.09.2020 

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою організацією Служби 

автомобільних доріг у Тернопільській області  

Дата набрання 

чинності - 

31.08.2020, строк - 

на 2020-2022 

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області вих.№18-

03/1620 від 16.09.2020, вх.№ 829999 від 16.09.2020 

61 від 

22.09.2020 

вих. № 

401/17.2 від 

22.09.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом КНП 

"Тернопільський обласний медичний центр соціально-

небезпечних захворювань" ТОР  

Дата набрання 

чинності - 

28.09.2020, строк - 

на 2020-2021 

КНП "Тернопільський обласний медичний центр соціально-

небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради 

вих.№3582/1 від 29.09.2020, вх.№ 840993 від 30.09.2020 

62 від 

13.10.2020 

вих. 

№421/17.2 від 

13.10.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом КНП 

"Тернопільська університетська лікарня" ТОР  

Дата набрання 

чинності змін - 

01.10.2020, строк - 

на 2020-2021 

КНП "Тернопільська університетська лікарня" ТОР вих.№01-2/1753 

від 06.10.2020, вх.№ 841654 від 07.10.2020 

63 від 

13.10.2020 

вих. 

№428/17.2 від 

13.10.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Тернопільська кінокомісія"  

Дата набрання 

чинності - 

28.04.2019, строк-

на 2020 

КП "Тернопільська кінокомісія" вих.№49 від 01.10.2020, вх.  

№841369 від 02.10.2020 

64 від 

13.10.2020 

вих. 

№429/17.2 від 

13.10.2020 

Зміни та доповнення до колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом КНП 

"Тернопільський обласний перинатальний центр 

"Мати і дитина" ТОР  

Дата набрання 

чинності змін - 

06.10.2020, строк - 

на 2020-2023 

НП "Тернопільський обласний перинатальний центр "Мати і дитина" 

ТОР их.№573 від 06.10.2020, вх.№ 841529 від 06.10.2020 

65 від 

13.10.2020 

вих. 

№422/17.2 від 

13.10.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського обласного  краєзнавчого 

музею  

Дата набрання 

чинності - 

08.09.2020, строк - 

на 2020-2022 

Тернопільський обласний  краєзнавчий музей вих.№92 від 12.10.2020, 

вх.№ 851895 від 12.10.2020 

66 від 

27.10.2020 

вих. № 

434/17.2 від 

27.10.2020 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ДП "Тернопільський облавтодор"  

Дата набрання 

чинності - 

29.09.2020, строк - 

на 2020-2022 роки 

ДП "Тернопільський облавтодор" вих.№08-8/2021 від 20.10.2020, 

вх.№ 852405 від 20.10.2020 

67 від 

27.10.2020 

вих. № 

435/17.2 від 

27.10.2020 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ДНЗ "Тернопільське 

вище професійне училище технологій та дизайну"  

Дата набрання 

чинності змін - 

15.10.2020, строк - 

на 2020-2025 

ДНЗ "Тернопільське вище професійне училище технологій та 

дизайну" вих.№ 222 від 28.10.2020, вх.№ 853177 від 02.11.2020 

68 від 

16.11.2020 

вих. 

№442/17.2   

від 16.11.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Курівецької 

загальноосвітньої школи I-II ступенів ім.М.Бенцаля  

Дата набрання 

чинності - 

30.10.2020, строк - 

на 2020-2025 

Курівецька загальноосвітня школа I-II ступенів ім.М.Бенцаля вих.№ 1 

від 04.11.2020, вх.№ 170/20 від 06.11.2020 

69 від 

16.11.2020 

вих. №1                   

від 19.11.2020  

https://drive.google.com/file/d/10jxFo871OSbL8dmfKV2Dpraq9LsgU8Iy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jxFo871OSbL8dmfKV2Dpraq9LsgU8Iy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uv6rBiblhPt3HvbY8q6qpm45fzWm0T3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uv6rBiblhPt3HvbY8q6qpm45fzWm0T3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uv6rBiblhPt3HvbY8q6qpm45fzWm0T3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n675HtHRE4FoTJHw4LnihloaT74_1HkS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n675HtHRE4FoTJHw4LnihloaT74_1HkS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n675HtHRE4FoTJHw4LnihloaT74_1HkS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xu6NjCi7I3Mw3p-Sgg9MyQLmw-u607v_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xu6NjCi7I3Mw3p-Sgg9MyQLmw-u607v_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xu6NjCi7I3Mw3p-Sgg9MyQLmw-u607v_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bABtwYtJAvbO92pwNDiB_ZLbksDQ_3b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bABtwYtJAvbO92pwNDiB_ZLbksDQ_3b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bABtwYtJAvbO92pwNDiB_ZLbksDQ_3b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bABtwYtJAvbO92pwNDiB_ZLbksDQ_3b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqvQbdivbIyxYGBWq73QSi8W8zWF7J1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqvQbdivbIyxYGBWq73QSi8W8zWF7J1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqvQbdivbIyxYGBWq73QSi8W8zWF7J1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L0T5LLVfv9ONjekQEFcDbDcnuDJ3ugD4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L0T5LLVfv9ONjekQEFcDbDcnuDJ3ugD4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L0T5LLVfv9ONjekQEFcDbDcnuDJ3ugD4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1txC908pBUviJM6DvnHX7avI0a2kPyVb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1txC908pBUviJM6DvnHX7avI0a2kPyVb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1txC908pBUviJM6DvnHX7avI0a2kPyVb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-RfR3PPWj8nXP_Agk436g0dYacuiCdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-RfR3PPWj8nXP_Agk436g0dYacuiCdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBY5fAlNfFHVMxb-Q7tIdtQPgmkzaGOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBY5fAlNfFHVMxb-Q7tIdtQPgmkzaGOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBY5fAlNfFHVMxb-Q7tIdtQPgmkzaGOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1987oaOj_7zZxUeIEWKSJ9B6xw6OsS89C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1987oaOj_7zZxUeIEWKSJ9B6xw6OsS89C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1987oaOj_7zZxUeIEWKSJ9B6xw6OsS89C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1987oaOj_7zZxUeIEWKSJ9B6xw6OsS89C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMLjPL2Nuo4LS0qORmGeemgtRZUo9oT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMLjPL2Nuo4LS0qORmGeemgtRZUo9oT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMLjPL2Nuo4LS0qORmGeemgtRZUo9oT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ptOPmv2HYGzYGgG2W-eRzadRtFBmQw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ptOPmv2HYGzYGgG2W-eRzadRtFBmQw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ptOPmv2HYGzYGgG2W-eRzadRtFBmQw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qYW8bjWYsSWs6AzX2SuiqYn6Ug1qHFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qYW8bjWYsSWs6AzX2SuiqYn6Ug1qHFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qYW8bjWYsSWs6AzX2SuiqYn6Ug1qHFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2JXeRmKH_NmDRPOFKfzKqGeOTUtXGiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2JXeRmKH_NmDRPOFKfzKqGeOTUtXGiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD6QWSTCnrrAIIfi_9jAQuVea4g3xdER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD6QWSTCnrrAIIfi_9jAQuVea4g3xdER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD6QWSTCnrrAIIfi_9jAQuVea4g3xdER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ticfv871e58FD0YmJw0tDNEiWt7dKN9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ticfv871e58FD0YmJw0tDNEiWt7dKN9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ticfv871e58FD0YmJw0tDNEiWt7dKN9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuV9HhLm2I9fEvKAPAOlagyC8uZ8jMd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuV9HhLm2I9fEvKAPAOlagyC8uZ8jMd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuV9HhLm2I9fEvKAPAOlagyC8uZ8jMd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIeBpdHMbQshjgofQe9XVe0Aognb5sg0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIeBpdHMbQshjgofQe9XVe0Aognb5sg0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIeBpdHMbQshjgofQe9XVe0Aognb5sg0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpR5yrNJfTMxIbn1qrMhtqGwZV-oKLD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpR5yrNJfTMxIbn1qrMhtqGwZV-oKLD7/view?usp=sharing
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Тернопільська міська рада  
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Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ДУ "Тернопільська 

обласна фітосанітарна лабораторія"  

Дата набрання 

чинності змін - 

26.10.2020, строк - 

на 2020-2021 

ДУ "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія" вих.№ 01-

32/532 від 05.11.2020, вх.№ 417/20 від 06.11.2020 

70 від 

16.11.2020 

вих. №2                

від 19.11.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом ДУ "Територіальне медичне 

обєднання МВС України по Тернопільській області"  

Дата набрання 

чинності змін - 

15.10.2020, строк -  

ДУ "Територіальне медичне обєднання МВС України по 

Тернопільській області" вих.№ 33/40 від 12.11.2020, вх.№ 885/20 від 

13.11.2020 

71 від 

23.11.2020 

вих. №4                

від 27.11.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільського міського 

територіального центру соціального обслуговування 

населення (надання соціальних послуг)  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, строк - 

на 2021-2022 

Тернопільський міський територіальний центр соціального 

обслуговування населення (надання соціальних послуг) вих.№ 530/01 

від 06.11.2020, вх.№ 776/20 від 12.11.2020 

72 від 

23.11.2020 

вих. №3                

від 27.11.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ВСП "Тернопільський 

колійний ремонтно-механічний завод"  

Дата набрання 

чинності змін - 

01.11.2020, строк - 

2020 

ВСП "Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод", вих. 

б/н, вх. № 1235/20 від 20.11.2020 

73 від 

11.12.2020 

вих. №6              

від 17.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом виконавчого  апарату 

Тернопільської обласної ради  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, строк - 

на 2021-2025 роки 

 Тернопільська обласна рада, вих. № 04-1457 від 24.11.2020, вх. № 

1519 від 24.11.2020 

74 від 

14.12.2020 

вих. №7              

від 17.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом  Тернопільської обласної 

бібліотеки для дітей  

Дата набрання 

чинності - 

27.11.2020, строк - 

на 2021-2022 роки 

 Тернопільська обласна бібліотека для дітей, вих. № 34 від 

01.12.2020, вх. № 1967/20 від 01.12.2020 

75 від 

14.12.2020 

вих. №8              

від 17.12.2020  

Колективний договір між командуванням та трудовим 

колективом Військової частини А 3215  

Дата набрання 

чинності - 

21.12.2020, строк - 

на 2021-2022 роки 

 Військова частина А 3215, вих. №9631 від 30.11.2020, вх. № 1977/20 

від 01.12.2020 

76 від 

14.12.2020 

вих. №5              

від 17.12.2020  

Зміни до колективного договору адміністрацією та 

трудовим колективом Тернопільської регіональної 

державної лабораторії Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів  

Дата набрання 

чинності змін - 

03.12.2020, строк - 

2020-2021 

Тернопільська регіональна державної лабораторія ДСУ з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів вих. №443 від 

08.12.2020, вх. № 2439/20 від 08.12.2020 

77 від 

17.12.2020 

вих. № 12              

від 17.12.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Дитячо-юнацького 

пластового центру 

Дата набрання 

чинності змін - 

29.07.2020, строк - 

2020-2021 

Дитячо-юнацький пластовий центр  вих.№ 54 від 07.12.2020, вх.№ 

2559/20 від 09.12.2020 

78 від 

17.12.2020 

вих. № 13              

від 17.12.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом КУ ТОР "Тернопільська 

обласна філармонія"  

Дата набрання 

чинності змін - 

06.12.2020, строк - 

2021 

КУ ТОР "Тернопільська обласна філармонія"  вих.№ 190/01 від 

08.12.2020, вх.№ 2722/20 від 10.12.2020 

79 від 

17.12.2020 

вих. №9              

від 17.12.2020 

https://drive.google.com/file/d/1-X8FIrpdVgkPN8arIxac6jE0bDQgR7KO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-X8FIrpdVgkPN8arIxac6jE0bDQgR7KO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-X8FIrpdVgkPN8arIxac6jE0bDQgR7KO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1buG4m2HIsELrmTPbFBwOYhL1gnNfVAFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1buG4m2HIsELrmTPbFBwOYhL1gnNfVAFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9bnWdUbs7RxGHUTBEcUPAE985u72UTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9bnWdUbs7RxGHUTBEcUPAE985u72UTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9bnWdUbs7RxGHUTBEcUPAE985u72UTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10a0viaNzV44_YlkIhB47BjWoi-8L4lR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10a0viaNzV44_YlkIhB47BjWoi-8L4lR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNxkvi6t1EjXg-LdI4vr0M_bA64lNtvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNxkvi6t1EjXg-LdI4vr0M_bA64lNtvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNxkvi6t1EjXg-LdI4vr0M_bA64lNtvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNxkvi6t1EjXg-LdI4vr0M_bA64lNtvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10vYNVCVpA8X7eO9bU6yHxk4qufLJ9qCL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10vYNVCVpA8X7eO9bU6yHxk4qufLJ9qCL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYjRbTWXCRSb5NuiEpyNF8R4qtdkiNg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYjRbTWXCRSb5NuiEpyNF8R4qtdkiNg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYjRbTWXCRSb5NuiEpyNF8R4qtdkiNg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPJnWgHvu557Y0DErGLstjGwKUNOgUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPJnWgHvu557Y0DErGLstjGwKUNOgUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9wXYgLHFIrdoLgMoe50R4wc27Wx1SDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9wXYgLHFIrdoLgMoe50R4wc27Wx1SDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9wXYgLHFIrdoLgMoe50R4wc27Wx1SDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WB1oHtFxOkDjdplupRHo9bVCx2Tle_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WB1oHtFxOkDjdplupRHo9bVCx2Tle_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0vYvIcOoW80z9HnCIdWAUc5d0NU-J6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0vYvIcOoW80z9HnCIdWAUc5d0NU-J6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0vYvIcOoW80z9HnCIdWAUc5d0NU-J6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cykSTVvzOkJbJTltI4KKjRjxe_plWlsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cykSTVvzOkJbJTltI4KKjRjxe_plWlsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKQiLf2lqKgT-DJdIjYo8LaHhpmNXlCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKQiLf2lqKgT-DJdIjYo8LaHhpmNXlCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZYBw9BonE7IFpwve3Lbeyy4VaSn4q-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZYBw9BonE7IFpwve3Lbeyy4VaSn4q-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcYMeaOlBATihykk8O9gu6W36RkP3Wwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcYMeaOlBATihykk8O9gu6W36RkP3Wwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcYMeaOlBATihykk8O9gu6W36RkP3Wwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcYMeaOlBATihykk8O9gu6W36RkP3Wwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcYMeaOlBATihykk8O9gu6W36RkP3Wwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0U4LQGSUJGBtMdZ1EmM8K4AfbOcledY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0U4LQGSUJGBtMdZ1EmM8K4AfbOcledY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ih9W_guO5NgllV0H31QHz9-ov10vpG0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ih9W_guO5NgllV0H31QHz9-ov10vpG0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ih9W_guO5NgllV0H31QHz9-ov10vpG0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4TeJ1gZEUjSUtahTWvXbeQTmvBB36Dy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4TeJ1gZEUjSUtahTWvXbeQTmvBB36Dy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-s8tjk959jl_-sRJ-F5V2swSVK5_wXqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-s8tjk959jl_-sRJ-F5V2swSVK5_wXqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-s8tjk959jl_-sRJ-F5V2swSVK5_wXqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBV0Hnp6qihqN4VWvPPvP9_gK95niXDM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBV0Hnp6qihqN4VWvPPvP9_gK95niXDM/view?usp=sharing
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Колективний договір між Тернопільським науково - 

дослідним експертно - криміналістичним центром 

МВС України та Тернопільською первинною 

організацією Всеукраїнської професійної спілки 

Експертної служби МВС України  

Дата набрання 

чинності - 

02.12.2020, строк - 

на 2020-2023 роки 

Тернопільським науково - дослідним експертно - криміналістичним 

центром МВС України вих. № 19/120 від 08.12.2020, вх. № 2463/20 

від 10.12.2020 

80 від 

23.12.2020 

вих. № 16                

від 24.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою організацією працівників 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя  

Дата набрання 

чинності - 

08.09.2020, строк - 

на 2020-2025 роки 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя вих. № 2/5-2417 від 11.12.2020, вх. № 3038/20 від 16.12.2020 

81 від 

23.12.2020 

вих. № 15                

від 24.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ДУ "Тернопільська обласна фітосанітарна 

лабораторія"  

Дата набрання 

чинності - 

27.02.2021,  на 

2021-2023 роки 

ДУ "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія" вих. № 01-

32/599 від 21.12.2020, вх. № 3293/20 від 21.12.2020 

82 від 

23.12.2020 

вих. № 14                

від 24.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Тернопільська кінокомісія"  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, на 

2021-2022 роки 

КП "Тернопільська кінокомісія"   вих. № 76 від 21.12.2020, вх. № 

3431/20 від 22.12.2020 

83 від 

29.12.2020 

вих. № 19                

від 30.12.2020  

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом Західноукраїнського 

національного університету  

Дата набрання 

чинності змін - 

16.12.2020,                               

на 2020-2023 

Західноукраїнський національний університет вих. № 126/2028 від 

22.12.2020, вх. № 3467/20 від 23.12.2020 

84 від 

29.12.2020 

вих. № 17                

від 30.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом апарату Тернопільської обласної 

державної адміністрації  

Дата набрання 

чинності - 

16.12.2020, на 

2020-2024 роки 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації вих. №  01-

8905 від 24.12.2020, вх. № 3577/20 від 24.12.2020 

85 від 

29.12.2020 

вих. № 18               

від 30.12.2020  

Колективний договір між адміністрацією та 

первинною профспілковою організацією КП 

"Тернопільський міський лікувально-діагностичний 

центр" 

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, на 

2021-2024 роки 

КП "Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр"  вих. 

№  1208 від 29.12.2020, вх. № 3876/20 від 29.12.2020 

86 від 

30.12.2020 

вих. № 20               

від 30.12.2020  

01.01.2021-22.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа з 

греко-римської боротьби"  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, на 

2021-2025 роки 

КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби»   

вих.№ 2 від 11.01.2021,  вх. № 216/21 від 11.01.2021 
1                                                    

від 14.01.2021 

вих. № 3 від 

14.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ТОВ Орто-Хаус" 

Дата набрання 

чинності - 

04.01.2021, на 

2021-2026 роки 

ТОВ "Орто-Хаус"   вих.№ 1 від 11.01.2021,  вх. № 552/21 від 

14.01.2021 
2                                                    

від 19.01.2021 

вих. № 4 від 

19.01.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом ДУ "Тернопільський 

обласний лабораторний центр МОЗ України"  

Дата набрання 

чинності змін - 

04.01.2021, на 

2021-2023 роки 

ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України"   

вих.№ 12/109 від 15.01.2021,  вх. № 728/21 від 15.01.2021 
3                                                    

від 19.01.2021 

вих. № 5 від 

19.01.2021 

https://drive.google.com/file/d/1-IpRC0Tz4bxPgJaBx-T_uJDY3GHZKXvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IpRC0Tz4bxPgJaBx-T_uJDY3GHZKXvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IpRC0Tz4bxPgJaBx-T_uJDY3GHZKXvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IpRC0Tz4bxPgJaBx-T_uJDY3GHZKXvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IpRC0Tz4bxPgJaBx-T_uJDY3GHZKXvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfYkIB_3u_-mJbAMiIYdgUwylZqe1DUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfYkIB_3u_-mJbAMiIYdgUwylZqe1DUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qSQpsIrMumw2AfKgYKZs6b73JG0r2lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qSQpsIrMumw2AfKgYKZs6b73JG0r2lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qSQpsIrMumw2AfKgYKZs6b73JG0r2lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qSQpsIrMumw2AfKgYKZs6b73JG0r2lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15fMXKdFR1LuNil4zsJNJ6JrsG5Z9OJjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15fMXKdFR1LuNil4zsJNJ6JrsG5Z9OJjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCOnmkZS2AvNDK2ZF2gTqcGBV16ps6fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCOnmkZS2AvNDK2ZF2gTqcGBV16ps6fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCOnmkZS2AvNDK2ZF2gTqcGBV16ps6fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-78KknDk2_kfeEqUHPl1kHwmBoy33hD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-78KknDk2_kfeEqUHPl1kHwmBoy33hD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sVNSWpnuFQRvLCkFCqvvgVn9uiUQiLBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sVNSWpnuFQRvLCkFCqvvgVn9uiUQiLBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aA66Ahb2UviScoeXVNtpOn6wWDCIrX6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aA66Ahb2UviScoeXVNtpOn6wWDCIrX6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgwSouTEXyQD-r0sVL-OJIrlr9ae5TVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgwSouTEXyQD-r0sVL-OJIrlr9ae5TVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgwSouTEXyQD-r0sVL-OJIrlr9ae5TVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lA2t_aVUTZzXEJimfYiMwj_W_a1I33Gz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lA2t_aVUTZzXEJimfYiMwj_W_a1I33Gz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKqfgibHLWx0741Hu5qQ6--tYLkd9fMc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKqfgibHLWx0741Hu5qQ6--tYLkd9fMc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKqfgibHLWx0741Hu5qQ6--tYLkd9fMc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZ8KXWvD5Vt9Yrh4msCmRck0kftWR8YC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZ8KXWvD5Vt9Yrh4msCmRck0kftWR8YC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_5rpRtlcx4u-LB0SMh8mP1ZnGSFBjOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_5rpRtlcx4u-LB0SMh8mP1ZnGSFBjOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_5rpRtlcx4u-LB0SMh8mP1ZnGSFBjOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_5rpRtlcx4u-LB0SMh8mP1ZnGSFBjOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SElL12cGf4U1Gehrdk6d1yFLfKWHKdXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SElL12cGf4U1Gehrdk6d1yFLfKWHKdXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tv_Dz_tQByvemCrZtkAX97K_E-k_ctm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tv_Dz_tQByvemCrZtkAX97K_E-k_ctm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tv_Dz_tQByvemCrZtkAX97K_E-k_ctm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKOq94C3T7g67meW86tw1_Ma4Gwa8bbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKOq94C3T7g67meW86tw1_Ma4Gwa8bbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3EEK3OEfKIICBNFsLzsI1NbDHeNhKaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3EEK3OEfKIICBNFsLzsI1NbDHeNhKaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AIoqBo1AiLiaO-DxEOMhc_YHX7WVLI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AIoqBo1AiLiaO-DxEOMhc_YHX7WVLI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15DHOiD8vKG3leJxnwN1OPvuJ3-dBecae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15DHOiD8vKG3leJxnwN1OPvuJ3-dBecae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15DHOiD8vKG3leJxnwN1OPvuJ3-dBecae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXEnZkDcJC4tSHTDM__Ns6iWwq3ZRxt4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXEnZkDcJC4tSHTDM__Ns6iWwq3ZRxt4/view?usp=sharing
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Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільського 

національного педагогічного університету 

ім.В.Гнатюка  

Дата набрання 

чинності - 

22.12.2020, на 

2021-2022 роки 

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка   

вих.№ 50-40/08 від 15.01.2021,  вх. № 1093/21 від 20.01.2021 
4                                                    

від 25.01.2021 

вих. № 300 

від 

25.01.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом Тернопільського 

регіонального управління Державної спеціалізованої 

фінансової установи "Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву"  

Дата набрання 

чинності змін - 

13.01.2021 

Тернопільське регіональне управління Державної спеціалізованої 

фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву"   вих.№ 13 від 21.01.2021,  вх. № 1235/21 від 

21.01.2021 

5                                                    

від 25.01.2021 

вих. № 301 

від 

25.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Галицького коледжу імені Вячеслава 

Чорновола  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, на 

2021-2023 роки 

Галицький коледж імені Вячеслава Чорновола  вих.№ 20/01 від 

21.01.2021,  вх. № 1271/21 від 21.01.2021 
6                                                    

від 25.01.2021 

вих. № 345 

від 

25.01.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Туристично-інформаційний центр 

міста Тернополя"  

Дата набрання 

чинності - 

26.01.2021, на 

2021-2022 роки 

КП "Туристично-інформаційний центр міста Тернополя"  вих.№ 10 

від 26.01.2021,  вх. № 1863/21 від 27.01.2021 
7                                                    

від 02.02.2021 

вих. № 616 

від 

02.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Тернопільський міський стадіон"  

Дата набрання 

чинності - 

26.01.2021, на 

2021-2022 роки 

КП "Тернопільський міський стадіон"  вих.№ 10 від 26.01.2021,  вх. 

№ 2084/21 від 29.01.2021 
8                                                    

від 02.02.2021 

вих. № 637 

від 

02.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ДП "Тернопільський обласний фонд 

підтримки індивідуального житлового будівництва на 

селі"  

Дата набрання 

чинності - 

01.02.2021, на 

2021-2023 роки 

ДП "Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі"  вих.№157 від 01.02.2021,  вх. № 

2267/21 від 01.02.2021 

9                                                    

від 04.02.2021 

вих. № 802 

від 

04.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Державної екологічної інспекції у 

Тернопільській області  

Дата набрання 

чинності - 

05.02.2021, на 

2021-2024 роки 

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області  вих.№ 1-1-

04-490 від 03.02.2021,  вх. № 2603/21 від 03.02.2021 
10                                                    

від 05.02.2021 

вих. № 845 

від 

05.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Тернопількомунінвест"  

Дата набрання 

чинності - 

30.12.2020, на 

2021-2025 роки 

КП "Тернопількомунінвест"  вих.№ 37 від 29.01.2021,  вх. № 2623/21 

від 04.02.2021 
11                                                    

від 10.02.2021 

вих. № 948 

від 

10.02.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського 

національного технічного університету ім.І.Пулюя  

Дата набрання 

чинності змін - 

19.11.2020 

Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя  

вих.№ 2/5-211 від 02.02.2021,  вх. № 2855/21 від 08.02.2021 
12                                                    

від 11.02.2021 

вих. № 1079 

від 

11.02.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського 

національного технічного університету ім.І.Пулюя  

Дата набрання 

чинності змін - 

26.01.2021 

Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя  

вих.№ 2/5-210 від 02.02.2021,  вх. № 2857/21 від 08.02.2021 
13                                                    

від 11.02.2021 

вих. № 1080 

від 

11.02.2021 

https://drive.google.com/file/d/1EQYcSJrgSbugJgIiE7y1a5enXjbNZcuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQYcSJrgSbugJgIiE7y1a5enXjbNZcuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQYcSJrgSbugJgIiE7y1a5enXjbNZcuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQYcSJrgSbugJgIiE7y1a5enXjbNZcuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCeEULpdzmmcZyFk50wgw5R4PTz5tiHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCeEULpdzmmcZyFk50wgw5R4PTz5tiHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCeEULpdzmmcZyFk50wgw5R4PTz5tiHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12myQRcqDOxvx-XxqAwhIO76IervtlFjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12myQRcqDOxvx-XxqAwhIO76IervtlFjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12myQRcqDOxvx-XxqAwhIO76IervtlFjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12myQRcqDOxvx-XxqAwhIO76IervtlFjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12myQRcqDOxvx-XxqAwhIO76IervtlFjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMn6Q8zeiZyBeDCUAB08pLYt72Fp-Qdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMn6Q8zeiZyBeDCUAB08pLYt72Fp-Qdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMn6Q8zeiZyBeDCUAB08pLYt72Fp-Qdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4o22yq4YZnd20lC9RnyDW-RHsR27Qcp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4o22yq4YZnd20lC9RnyDW-RHsR27Qcp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4o22yq4YZnd20lC9RnyDW-RHsR27Qcp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m66YiKTZDVmQFWujU1P11bc-X8ZSBbZb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m66YiKTZDVmQFWujU1P11bc-X8ZSBbZb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m66YiKTZDVmQFWujU1P11bc-X8ZSBbZb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJlyr9hnlKsQDestpLmu6hdQlWdKQ7re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJlyr9hnlKsQDestpLmu6hdQlWdKQ7re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJlyr9hnlKsQDestpLmu6hdQlWdKQ7re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPhV9IAimahpmY7uVN_VgZMavAiv-e6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPhV9IAimahpmY7uVN_VgZMavAiv-e6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPhV9IAimahpmY7uVN_VgZMavAiv-e6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsBTTOc0Dl-zn9J6SFSWg6us-789GVLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsBTTOc0Dl-zn9J6SFSWg6us-789GVLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QE4RWO5fQP-An5Oz9MBy27L1hPjBaS5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QE4RWO5fQP-An5Oz9MBy27L1hPjBaS5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QE4RWO5fQP-An5Oz9MBy27L1hPjBaS5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iE3wXrtczwFw1oRosPvyuMTU0ZO6qeBy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iE3wXrtczwFw1oRosPvyuMTU0ZO6qeBy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iE3wXrtczwFw1oRosPvyuMTU0ZO6qeBy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iE3wXrtczwFw1oRosPvyuMTU0ZO6qeBy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBWRYM48QrscjMg381ii4tbDYf67kFdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBWRYM48QrscjMg381ii4tbDYf67kFdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBWRYM48QrscjMg381ii4tbDYf67kFdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4S-o_oGhRjLFBSDHk2Afc7Rr3gLJiv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4S-o_oGhRjLFBSDHk2Afc7Rr3gLJiv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4S-o_oGhRjLFBSDHk2Afc7Rr3gLJiv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpMf8EGyCgmj6xXZL-SBEt5EAZjouXCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpMf8EGyCgmj6xXZL-SBEt5EAZjouXCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpMf8EGyCgmj6xXZL-SBEt5EAZjouXCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0M4Sq2J53glap4Y4MHVII8l38y0iC4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0M4Sq2J53glap4Y4MHVII8l38y0iC4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IK3m-zq2FTfPc3FjdkaHVsPTSDINCE3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IK3m-zq2FTfPc3FjdkaHVsPTSDINCE3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IK3m-zq2FTfPc3FjdkaHVsPTSDINCE3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewHsTLBhdXQ8mOuleiEg6TykN7AWCw1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewHsTLBhdXQ8mOuleiEg6TykN7AWCw1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewHsTLBhdXQ8mOuleiEg6TykN7AWCw1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198mGGPQooqNZcs0rXM8swYHildsNXL-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198mGGPQooqNZcs0rXM8swYHildsNXL-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198mGGPQooqNZcs0rXM8swYHildsNXL-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tHqESExAy480iccLRT8k5I4dugTR9o6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tHqESExAy480iccLRT8k5I4dugTR9o6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tHqESExAy480iccLRT8k5I4dugTR9o6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5svEbxotAb4ymNJ6ydrFAc_wm1zLAOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5svEbxotAb4ymNJ6ydrFAc_wm1zLAOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5svEbxotAb4ymNJ6ydrFAc_wm1zLAOj/view?usp=sharing
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Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Централізованої бухгалтерії 

дошкільних навчальних закладів комунальної 

власності Управління освіти і науки ТМР  

Дата набрання 

чинності змін - 

15.01.2021 

Централізована бухгалтерія дошкільних навчальних закладів 

комунальної власності Управління освіти і науки ТМР  вих.№ 16 від 

08.02.2021,  вх. № 2875/21 від 08.02.2021 

14                                                    

від 12.02.2021 

вих. № 1189 

від 

12.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом ДП "Люкс-2" ПП "Люкс"  

Дата набрання 

чинності - 

05.02.2021, на 

2021-2023 роки 

ДП "Люкс-2" ПП "Люкс"  вих.№ 08 від 9.02.2021,  вх. № 3076/21 від 

10.02.2021 
15                                                    

від 15.02.2021 

вих. № 1477 

від 

16.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського обласного центру 

соціальних служб  

Дата набрання 

чинності - 

10.02.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільський обласний центр соціальних служб  вих.№ 71 від 

11.02.2021,  вх. № 3312/21 від 12.02.2021 
16                                                   

від 18.02.2021 

вих. № 1692 

від 

18.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом КП "Обєднання парків культури і 

відпочинку м.Тернополя"  

Дата набрання 

чинності - 

08.02.2021, на 

2021-2022 роки 

КП "Обєднання парків культури і відпочинку м.Тернополя"  вих.№ 

63/04 від 10.02.2021,  вх. № 3513/21 від 16.02.2021 
17                                                   

від 23.02.2021 

вих. № 2170 

від 

23.02.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом ТОКП "Профілактична 

дезинфекція" в місті Тернополі  

Дата набрання 

чинності змін - 

08.02.2021 

ТОКП "Профілактична дезинфекція" в місті Тернополі  вих.№ 35/01 

від 10.02.2021,  вх. № 3714/21 від 18.02.2021 
18                                                   

від 25.02.2021 

вих. № 2531 

від 

25.02.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського обласного відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів  

Дата набрання 

чинності - 

17.02.2021, на 

2021-2024 роки 

Тернопільське обласне відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів  вих.№ 141/02-22 від 18.02.2021,  вх. № 3819/21 від 

19.02.2021 

19                                                   

від 01.03.2021 

вих. № 3159 

від 

01.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації  Регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області професійної спілки АПК 

України  

Дата набрання 

чинності - 

18.02.2021, на 

2021-2022 роки 

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області  вих.№ 

193 від 22.02.2021,  вх. № 3922/21 від 22.02.2021 
20                                                   

від 02.03.2021 

вих. № 3323 

від 

02.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільської спеціальної 

загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради  

Дата набрання 

чинності - 

19.02.2021, на 

2021-2026 роки 

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа Тернопільської 

міської ради  вих.№ 18 від 23.02.2021,  вх. № 4034/21 від 23.02.2021 
21                                                   

від 03.03.2021 

вих. № 3449 

від 

04.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільської обласної комунальної 

міжлікарняної аптеки №126  

Дата набрання 

чинності - 

01.02.2021, на 

2021-2024 роки 

Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №126  

вих.№ 7 від 22.02.2021,  вх. № 4096/21 від 23.02.2021 
22                                                   

від 04.03.2021 

вих. № 3761 

від 

04.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського обласного художнього 

музею  

Дата набрання 

чинності - 

24.02.2021, на 

2021-2022 роки 

Тернопільський обласний художній музей  вих.№ 40 від 24.02.2021,  

вх. № 4453/21 від 26.02.2021 
23                                                   

від 10.03.2021 

вих. № 4166 

від 

10.03.2021 

https://drive.google.com/file/d/1x3WE8HX5Ex8qaahdtI_BD4igBV6BcWxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3WE8HX5Ex8qaahdtI_BD4igBV6BcWxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3WE8HX5Ex8qaahdtI_BD4igBV6BcWxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3WE8HX5Ex8qaahdtI_BD4igBV6BcWxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFvFxlJ-1i5AVpxtUUARmYAwxtNsdSfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFvFxlJ-1i5AVpxtUUARmYAwxtNsdSfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFvFxlJ-1i5AVpxtUUARmYAwxtNsdSfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1io6S8jKv01vSn6CcCXoHxhhmFfb7HDwP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1io6S8jKv01vSn6CcCXoHxhhmFfb7HDwP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPbUqA875M3jM_VKJLBrY48Qkn7Ls7pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPbUqA875M3jM_VKJLBrY48Qkn7Ls7pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPbUqA875M3jM_VKJLBrY48Qkn7Ls7pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10aFc66OI192K1_FGEZLvR2y8rVu32_wd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10aFc66OI192K1_FGEZLvR2y8rVu32_wd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10aFc66OI192K1_FGEZLvR2y8rVu32_wd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLLO4gP_0PX1K3oPZQgoyZRIaZCPvBUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLLO4gP_0PX1K3oPZQgoyZRIaZCPvBUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLLO4gP_0PX1K3oPZQgoyZRIaZCPvBUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdWEtSfwkNBh0pvQdrI7b4XEOH5xxUOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdWEtSfwkNBh0pvQdrI7b4XEOH5xxUOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdWEtSfwkNBh0pvQdrI7b4XEOH5xxUOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tnm8EGLEeoyecI_5GrZw0U3ZZMk6b-UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tnm8EGLEeoyecI_5GrZw0U3ZZMk6b-UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tnm8EGLEeoyecI_5GrZw0U3ZZMk6b-UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdJ3nDLEC3VKPn2Vinmxqf6RCxCzzfVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdJ3nDLEC3VKPn2Vinmxqf6RCxCzzfVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdJ3nDLEC3VKPn2Vinmxqf6RCxCzzfVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwCBXchEVPj0hF8vNHzsQrvbB1uNNjR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwCBXchEVPj0hF8vNHzsQrvbB1uNNjR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwCBXchEVPj0hF8vNHzsQrvbB1uNNjR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nb3IOtfHE2eQl9piQ6Htr-dAiRtGoY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nb3IOtfHE2eQl9piQ6Htr-dAiRtGoY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nb3IOtfHE2eQl9piQ6Htr-dAiRtGoY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKUCdYZM9Q2DhQkJwZAwyj-_9fZiAliY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKUCdYZM9Q2DhQkJwZAwyj-_9fZiAliY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKUCdYZM9Q2DhQkJwZAwyj-_9fZiAliY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHeVb9bCPt7f5pUsVkBuvITBYrNCweJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHeVb9bCPt7f5pUsVkBuvITBYrNCweJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHeVb9bCPt7f5pUsVkBuvITBYrNCweJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHeVb9bCPt7f5pUsVkBuvITBYrNCweJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHeVb9bCPt7f5pUsVkBuvITBYrNCweJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhMJ6kC525mxjUSiDdHwiO1YqL534m5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhMJ6kC525mxjUSiDdHwiO1YqL534m5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhMJ6kC525mxjUSiDdHwiO1YqL534m5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ypt7Am6q6iRFr4HQyHJgreI_PUPZfF1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ypt7Am6q6iRFr4HQyHJgreI_PUPZfF1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ypt7Am6q6iRFr4HQyHJgreI_PUPZfF1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8W09TNmKg_xJM7wvjqDXaNE-tjUBBqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8W09TNmKg_xJM7wvjqDXaNE-tjUBBqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8W09TNmKg_xJM7wvjqDXaNE-tjUBBqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAFUb6lgwqcEn_m4IlGbxmtiQJu1FgO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAFUb6lgwqcEn_m4IlGbxmtiQJu1FgO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAFUb6lgwqcEn_m4IlGbxmtiQJu1FgO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmS7k_mN0IBY2bQ1b5NJWhEn7owvf169/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmS7k_mN0IBY2bQ1b5NJWhEn7owvf169/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmS7k_mN0IBY2bQ1b5NJWhEn7owvf169/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZU5QUdosVkv1BFUhsTUqXXIngR8VpwXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZU5QUdosVkv1BFUhsTUqXXIngR8VpwXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZU5QUdosVkv1BFUhsTUqXXIngR8VpwXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihSD-g0Ru9Lw6pDmnMqTCdVfWS50aUid/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihSD-g0Ru9Lw6pDmnMqTCdVfWS50aUid/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihSD-g0Ru9Lw6pDmnMqTCdVfWS50aUid/view?usp=sharing
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Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Дата набрання 

чинності - 

01.01.2021, на 

2021-2024 роки 

Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  вих.№ 137 від 04.02.2021,  вх. № 4472/21 від 

26.02.2021 

24                                                   

від 10.03.2021 

вих. № 4167 

від 

10.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та комітетом профспілки ВСП "Експлуатаційне 

вагонне депо Тернопіль"  

Дата набрання 

чинності змін - 

23.02.2021 

ВСП "Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль"  вих. б/н,  вх. № 

4820/21 від 04.03.2021 
25                                                   

від 10.03.2021 

вих. № 4168 

від 

10.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Тернопільської області  

Дата набрання 

чинності змін - 

09.03.2021 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Тернопільської області, вих.№ 1-01/168 від 

09.03.2021 вх. № 5043/21 від 09.03.2021 

26                                                   

від 11.03.2021 

вих. № 4264 

від 

11.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської 

загальноосвітньої школи №4  

Дата набрання 

чинності - 

05.01.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільська загальноосвітня школа №4 вих.№ 39/02-12 від 

10.03.2021,  вх. № 5343/21 від 11.03.2021 
27                                                   

від 23.03.2021 

вих. № 5309 

від 

23.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ДП "Тернопільський 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології 

та сертифікації"  

Дата набрання 

чинності змін - 

19.03.2021 

ДП "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації"  вих.№ 02-30/341 від 22.03.2021,  вх. № 

5989/21 від 22.03.2021 

28                                                   

від 26.03.2021 

вих. № 5740 

від 

26.03.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом КНП "Тернопільський 

обласний клінічний шкірно-венерологічний 

диспансер" ТОР  

Дата набрання 

чинності змін - 

06.08.2020 

КНП "Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний 

диспансер" ТОР вих.№ 142 від 19.03.2021,  вх. № 5896/21 від 

11.03.2021 

29                                                   

від 26.03.2021 

вих. № 5741 

від 

26.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №29  

Дата набрання 

чинності - 

15.03.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №29  вих.№ 35/04-24 

від 24.03.2021,  вх. № 6220/21 від 24.03.2021 
30                                                   

від 30.03.2021 

вих. № 5926 

від 

30.03.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського міжшкільного 

ресурсного центру Тернопільської міської ради  

Дата набрання 

чинності - 

19.03.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільський міжшкільний ресурсний центр Тернопільської 

міської ради  вих.№ 10 від 23.03.2021,  вх. № 6141/21 від 23.03.2021 
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від 31.03.2021 

вих. № 6164 

від 

01.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського обласного центру з 

гідрометеорології  

Дата набрання 

чинності - 

19.03.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології  вих.№ 9919-1-

130/9919-06 від 22.03.2021,  вх. № 6037/21 від 23.03.2021 
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від 08.04.2021 

вих. № 7313 

від 

11.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільської обласної комунальної 

міжлікарняної аптеки №126  

Дата набрання 

чинності - 

01.02.2021, на 

2021-2024 роки 

Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №126  

вих.№ 9 від 24.03.2021,  вх. № 6406/21 від 25.03.2021 
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від 08.04.2021 

вих. № 7312 

від 

11.04.2021 

https://drive.google.com/file/d/1wX23jwSStv4Na_usZjoeHfr6WuXesVM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wX23jwSStv4Na_usZjoeHfr6WuXesVM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wX23jwSStv4Na_usZjoeHfr6WuXesVM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wFW8Km6c0XR2S5oBCYAmpjTNHJEj37W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wFW8Km6c0XR2S5oBCYAmpjTNHJEj37W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wFW8Km6c0XR2S5oBCYAmpjTNHJEj37W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogWRM1PlJOMAijr9MNugGjD1eA_5VZeZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogWRM1PlJOMAijr9MNugGjD1eA_5VZeZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogWRM1PlJOMAijr9MNugGjD1eA_5VZeZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ION3ujoH4pixJgsL5CBnJbccGLAq2qoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ION3ujoH4pixJgsL5CBnJbccGLAq2qoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ION3ujoH4pixJgsL5CBnJbccGLAq2qoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0bpp_Z5u0fMHrZhAUP5iMy-Do7_ERAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0bpp_Z5u0fMHrZhAUP5iMy-Do7_ERAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0bpp_Z5u0fMHrZhAUP5iMy-Do7_ERAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0bpp_Z5u0fMHrZhAUP5iMy-Do7_ERAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_fwHBF1N7UnMKhIfaPfDAjpN8uE9JGkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_fwHBF1N7UnMKhIfaPfDAjpN8uE9JGkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_fwHBF1N7UnMKhIfaPfDAjpN8uE9JGkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJFoqrcYEuLaiAqqMcFuIJTOa7fBcKYk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJFoqrcYEuLaiAqqMcFuIJTOa7fBcKYk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJFoqrcYEuLaiAqqMcFuIJTOa7fBcKYk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TuFhId-Sf-A15i3lm04qg0zMaP8hiXr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TuFhId-Sf-A15i3lm04qg0zMaP8hiXr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TuFhId-Sf-A15i3lm04qg0zMaP8hiXr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACQu9J2q068qwe0Xlnnzw-sQBzW17kIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACQu9J2q068qwe0Xlnnzw-sQBzW17kIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACQu9J2q068qwe0Xlnnzw-sQBzW17kIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACQu9J2q068qwe0Xlnnzw-sQBzW17kIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1krwpq5_OR-8YyWj_oQWU7378vQikprEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1krwpq5_OR-8YyWj_oQWU7378vQikprEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1krwpq5_OR-8YyWj_oQWU7378vQikprEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkGa2cRVDW6PA4AOp0Y1rZ36c-qiMTTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkGa2cRVDW6PA4AOp0Y1rZ36c-qiMTTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkGa2cRVDW6PA4AOp0Y1rZ36c-qiMTTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkGa2cRVDW6PA4AOp0Y1rZ36c-qiMTTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vr_-BlsKNa_yive1y1DkneUMEzcRilFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vr_-BlsKNa_yive1y1DkneUMEzcRilFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vr_-BlsKNa_yive1y1DkneUMEzcRilFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZN32SPDx5gH5pJo8f5jW4Ac4PKzaF3Wt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZN32SPDx5gH5pJo8f5jW4Ac4PKzaF3Wt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZN32SPDx5gH5pJo8f5jW4Ac4PKzaF3Wt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqmsTAWHs_GzsHLDeKQifU_URtDHaGD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqmsTAWHs_GzsHLDeKQifU_URtDHaGD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqmsTAWHs_GzsHLDeKQifU_URtDHaGD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIpsCvRKmGBJZDR36ygHZF8mkPyCo0n5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIpsCvRKmGBJZDR36ygHZF8mkPyCo0n5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIpsCvRKmGBJZDR36ygHZF8mkPyCo0n5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLuXzhXYmc_E_IGC0glSa6l9GvAXWcNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLuXzhXYmc_E_IGC0glSa6l9GvAXWcNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLuXzhXYmc_E_IGC0glSa6l9GvAXWcNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYxXusbQ7nCYIdOYcQeQBt5usMvyu958/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYxXusbQ7nCYIdOYcQeQBt5usMvyu958/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYxXusbQ7nCYIdOYcQeQBt5usMvyu958/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2cQXFcibLJ-RBiUuB4_e5KU5_bTOLsc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2cQXFcibLJ-RBiUuB4_e5KU5_bTOLsc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2cQXFcibLJ-RBiUuB4_e5KU5_bTOLsc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ay4ZBXpFzdSf5EZJF0oc9PatUpWFXDHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ay4ZBXpFzdSf5EZJF0oc9PatUpWFXDHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ay4ZBXpFzdSf5EZJF0oc9PatUpWFXDHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjvCsrowL4edg2WVzhjzRsHZfLpaJyWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjvCsrowL4edg2WVzhjzRsHZfLpaJyWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjvCsrowL4edg2WVzhjzRsHZfLpaJyWF/view?usp=sharing
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Тернопільська міська рада  
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Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом КУ Тернопільський міський 

палац культури "Березіль" ім.Л.Курбаса  

Дата набрання 

чинності - 

26.03.2021, на 

2021-2025 роки 

КУ Тернопільський міський палац культури "Березіль" ім.Л.Курбаса 

вих.№ 113 від 09.04.2021,  вх. № 7154/21 від 13.04.2021 
34                                                   

від 26.04.2021 

вих. № 8527 

від 

26.04.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільського 

регіонального центру з фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю "Інваспорт" 

Дата набрання 

чинності - 

30.03.2021, на 

2021-2024 роки 

Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб 

з інвалідністю "Інваспорт" вих.№ 47/04-13 від 14.04.2021,  вх. № 

7360/21 від 15.04.2021 
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від 27.04.2021 

вих. № 8706 

від 

27.04.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом Тернопільського обласного 

центру соціальних служб  

Дата набрання 

чинності змін - 

15.04.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільський обласний центр соціальних служб  вих.№ 125 від 

16.04.2021,  вх. № 7749/21 від 22.04.2021 
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від 06.05.2021 

вих. № 9919 

від 

07.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Тернопільського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки  

Дата набрання 

чинності - 

19.04.2021, на 

2021-2022 роки 

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки вих.№ 3171 від 19.04.2021,  вх. № 7840/21 від 

26.04.2021 

37                                                   

від 06.05.2021 

вих. № 9772 

від 

06.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом КНП "Тернопільський 

обласний клінічний онкологічний диспансер"  

Дата набрання 

чинності - 

30.03.2021, на 

2021-2024 роки 

КНП "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" 

вих.№ 236/01 від 20.04.2021,  вх. № 7863/21 від 26.04.2021 
38                                                   

від 12.05.2021 

вих. № 10258 

від 

12.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Управління Держспецзвязку в 

Тернопільській області  

Дата набрання 

чинності - 

27.04.2021, на 

2021-2025 роки 

Управління Держспецзвязку в Тернопільській області вих.№ 45/02-

698 від 28.04.2021,  вх. № 8202/21 від 28.04.2021 
39                                                   

від 12.05.2021 

вих. № 10257 

від 

12.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом ПрАТ "Тернопільавто"  

Дата набрання 

чинності - 

26.04.2021, на 

2021-2025 роки 

ПрАТ"Тернопільавто" вих.№ 812 від 29.04.2021,  вх. № 8311/21 від 

30.04.2021 
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від 13.05.2021 

вих. № 10381 

від 

13.05.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та первинною профспілковою організацією  Служби 

автомобільних доріг у Тернопільській області  

Дата набрання 

чинності змін - 

05.05.2021, на 

2021-2022 роки 

Служби автомобільних доріг у Тернопільській області  вих.№ 18-

03/939 від 05.05.2021,  вх. № 8530/21 від 06.05.2021 
41                                                   

від 13.05.2021 

вих. № 10382 

від 

13.05.2021 

Зміни до колективного договору між керівництвом та 

трудовим колективом ВСП "Тернопільська дистанція 

сигналізації і звязку"  

Дата набрання 

чинності змін - 

23.12.2020 на 2021 

рік 

ВСП "Тернопільська дистанція сигналізації і звязку"  вих.№ 106 від 

05.05.2021,  вх. № 8651/21 від 07.05.2021 
42                                                   

від 18.05.2021 

вих. № 10644 

від 

18.05.2021 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №26 ім.Д.Заплітного  

Дата набрання 

чинності - 

18.03.2021, на 

2021-2026 роки 

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №26 ім.Д.Заплітного  

вих.№ 02-12/92 від 06.05.2021,  вх. № 8694/21 від 07.05.2021 
43                                                   

від 18.05.2021 

вих. № 10640 

від 

18.05.2021 

https://drive.google.com/file/d/1UOrI29ux2er7AvsNR1KAZLz8wMoe_deu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOrI29ux2er7AvsNR1KAZLz8wMoe_deu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOrI29ux2er7AvsNR1KAZLz8wMoe_deu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zbl9IJbi0AXcsBpjbUZK3MDCzr7UE1pA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zbl9IJbi0AXcsBpjbUZK3MDCzr7UE1pA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zbl9IJbi0AXcsBpjbUZK3MDCzr7UE1pA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6_9bcyu4qaMhrtYpQoACzfUKmIjs_DE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6_9bcyu4qaMhrtYpQoACzfUKmIjs_DE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6_9bcyu4qaMhrtYpQoACzfUKmIjs_DE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6_9bcyu4qaMhrtYpQoACzfUKmIjs_DE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gzfCerE1w7UO_aXvz0rNiHMKqmSalrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gzfCerE1w7UO_aXvz0rNiHMKqmSalrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gzfCerE1w7UO_aXvz0rNiHMKqmSalrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EeJDdq8Yo8Eimhf3x8HhR4lubZY2-zzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EeJDdq8Yo8Eimhf3x8HhR4lubZY2-zzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EeJDdq8Yo8Eimhf3x8HhR4lubZY2-zzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EaIjlgJKg6glxnEtqc0UIlrpcJmshyo7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EaIjlgJKg6glxnEtqc0UIlrpcJmshyo7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EaIjlgJKg6glxnEtqc0UIlrpcJmshyo7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135W0HFyT2faR94vUBEdgrhoaFs3jRZfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135W0HFyT2faR94vUBEdgrhoaFs3jRZfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135W0HFyT2faR94vUBEdgrhoaFs3jRZfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135W0HFyT2faR94vUBEdgrhoaFs3jRZfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fiJHZAbdUaaybHYKTcfipuKq40kygpp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fiJHZAbdUaaybHYKTcfipuKq40kygpp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fiJHZAbdUaaybHYKTcfipuKq40kygpp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-Cn41OP5ydJqOel3HDzVrvXk_MNPAFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-Cn41OP5ydJqOel3HDzVrvXk_MNPAFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-Cn41OP5ydJqOel3HDzVrvXk_MNPAFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv7ouddDOgi8QQ2Ws42WvZPYbcgShM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv7ouddDOgi8QQ2Ws42WvZPYbcgShM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv7ouddDOgi8QQ2Ws42WvZPYbcgShM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeSC2_PrQxczUTT__bkFew37cW6vt4_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeSC2_PrQxczUTT__bkFew37cW6vt4_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeSC2_PrQxczUTT__bkFew37cW6vt4_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv7ouddDOgi8QQ2Ws42WvZPYbcgShM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv7ouddDOgi8QQ2Ws42WvZPYbcgShM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv7ouddDOgi8QQ2Ws42WvZPYbcgShM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X3ZbhloyDOEMiV21y2K2fmHMiiOz75_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X3ZbhloyDOEMiV21y2K2fmHMiiOz75_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TCKLP69lP12jZ_zTrSO06wNdU2OUzSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TCKLP69lP12jZ_zTrSO06wNdU2OUzSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TCKLP69lP12jZ_zTrSO06wNdU2OUzSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7J9qqPSfnFFNB2Y5msG5Zsz1qq3WjGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7J9qqPSfnFFNB2Y5msG5Zsz1qq3WjGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7J9qqPSfnFFNB2Y5msG5Zsz1qq3WjGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyphWoSDNqTvALvBhE39tfSsyidR8dQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyphWoSDNqTvALvBhE39tfSsyidR8dQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyphWoSDNqTvALvBhE39tfSsyidR8dQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DPhXAovPIpYh6s_Ye5zX21a_OJaxSFCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DPhXAovPIpYh6s_Ye5zX21a_OJaxSFCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DPhXAovPIpYh6s_Ye5zX21a_OJaxSFCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129NLdkJpo1kXTLNB4_HVFD7Yb08MQAVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129NLdkJpo1kXTLNB4_HVFD7Yb08MQAVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129NLdkJpo1kXTLNB4_HVFD7Yb08MQAVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cZG3oKYNM4qAGaF3945d88xOEoktuTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cZG3oKYNM4qAGaF3945d88xOEoktuTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cZG3oKYNM4qAGaF3945d88xOEoktuTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKuTzMUOAiryLZpyY5VCITwM0hk7oWx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKuTzMUOAiryLZpyY5VCITwM0hk7oWx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKuTzMUOAiryLZpyY5VCITwM0hk7oWx0/view?usp=sharing


 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000001E952900D67F8100  
Підписувач Хімейчук Іван Сергійович 
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по 27.02.2022 10:11:40 

 
Тернопільська міська рада  

Н4В%ВВВ/>++lО   
№ 13562-Ф від 23.06.2021 08:52 

 

Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Тернопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №27 імені Віктора 

Гурняка  

Дата набрання 

чинності - 

15.03.2021, на 

2021-2025 роки 

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №27 імені Віктора 

Гурняка  вих.№ 61 від 11.05.2021,  вх. № 8779/21 від 11.05.2021 
44                                                   

від 18.05.2021 

вих. № 10673 

від 

19.05.2021 

Зміни до колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом КП "Міськавтотранс"  

Дата набрання 

чинності змін - 

07.05.2021 

КП "Міськавтотранс" вих.№ 81/3-1 від 12.05.2021,  вх. № 9094/21 від 

13.05.2021 
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від 21.05.2021 

вих. № 10897 

від 

21.05.2021 

 

https://drive.google.com/file/d/134s8zcRS8742D5whU_9eLzM8twoji16x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134s8zcRS8742D5whU_9eLzM8twoji16x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134s8zcRS8742D5whU_9eLzM8twoji16x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134s8zcRS8742D5whU_9eLzM8twoji16x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdwoVUW2T8e5dVmJNq0dqO9R5bmSo9y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdwoVUW2T8e5dVmJNq0dqO9R5bmSo9y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdwoVUW2T8e5dVmJNq0dqO9R5bmSo9y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH8R-yTcrbZPyFfiEt_Z6kM-dwgsj6-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH8R-yTcrbZPyFfiEt_Z6kM-dwgsj6-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yd2T5YTPSuAdCJ6XfSg2HMLeojpnUfA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yd2T5YTPSuAdCJ6XfSg2HMLeojpnUfA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yd2T5YTPSuAdCJ6XfSg2HMLeojpnUfA6/view?usp=sharing
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