
РЕЄСТР 

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, 

колективних договорів, змін і доповнень до них 

2021 рік 

 

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 реєстрацію, 

вихідний, вхідний номер, дата 

супровідного листа 

Реєстрацій

ний номер, 

дата 

реєстрації 

угоди 

(договору), 

змін і 

доповнень 

до неї 

(нього) 

Номер і дата 

листа 

реєструючого 

органу із 

інформацією 

про 

реєстрацію 

угоди 

(договору) 

Колективний 

договір 

29.12.2020р. 

2021-2023р. 

КНП "Міський клінічний 

перинатальний центр Івано-

Франківської міської ради" 

№776/01-16 від 29.01.2020р. 

№1/38.1-03/34 

№1 

11.01.2021р. 

№34/38.1-03/1 

11.01.2021р. 

Колективний 

договір 

04.01.2021р. 

2021-2026р. 

Ліцей №24 

№5 від 04.01.2021р. 

№2/38.1-03/23 

№2 

11.01.2021р. 

№23/38.1-03/2 

11.01.2021р. 

Колективний 

договір 

04.01.2021р. 

2021-2026р. 
Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-

Франківської обл. 

№95401-21/95407 від 11.01.2021р. 

№3/38.1-03/17 

№3 

15.01.2021р. 
№17/38.1-03/3 

15.01.2021р. 

Колективний 

договір 

04.01.2021р. 

2020-2026р. 
Медичний центр ТОВ "Профімед"          

№03 від 11.01.2021р. 

№4/38.1-03/18 

№4 

18.01.2021р. 
№18/38.1-03/4 

18.01.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору  

04.12.2020р. 

Без змін 
ТОВ "Прикарпатенерготрейд" 

№144 від 14.01.2021р. 

№5/38.1-03/18 

№5 

18.01.2021р. 
№18/38.1-03/5 

18.01.2021р. 

Колективний 

договір 

28.01.2020р. 

2020-2025р. 
КНП "Івано-Франківська міська 

клінічна лікарня №1" 

№27/01-22/19 від 19.01.2021р. 

№6/38.1-03/22 

№6 

19.01.2021р. 
№22/38.1-03/6 

19.01.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.01.2021р. 

Без терміну 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"          

№50011459/1 від 21.01.2021р.          

№7/38.1-03/18 

№7 

22.01.2021р. 
№18/38.1-03/7 

22.01.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

25.01.2021р. 

2019-2024р. 
Навчально-реабілітаційний центр  

Івано-Франківської міської ради 

№01-39/13в від 28.01.2021р. 

№8/38.1-03/34 

№8 

29.01.2021р. 
№34/38.1-03/8 

29.01.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

25.01.2021р. 

2019-2024р. 
Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

№30-23-05 від 13.01.2021р. 

№9/38.1-03/23 

№9 

01.02.2021р. 
№23/38.1-03/9 

01.02.2021р. 

Колективний 

договір 

02.02.2021р. 

2021р. 
Івано-Франківське спеціальне 

конструкторське бюро засобів 

автоматизації 

№01/1213 від 03.02.2021р. 

№10/38.1-03/18 

№10 

08.02.2021р. 

№18/38.1-03/10 

08.02.2021р. 

Колективний 

договір 

31.07.2020р. 

2021-2026р. 
Івано-Франківський обласний 

навчально-курсовий комбінат 

житлово-комунального 

господарства 

№11 

08.02.2021р. 
№17/38.1-03/11 

08.02.2021р. 

https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_001.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_001.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_002.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_002.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_003.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_003.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_004.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_004.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_005.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_005.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_005.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_006.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_006.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_007.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_007.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_007.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_008.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_008.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_008.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_009.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_009.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_009.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_010.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_010.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_011.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_011.pdf


№144/02-1 від 04.02.2021р. 

№11/38.1-03/17 
Колективний 

договір 

17.12.2020р. 

2021-2025р. 
Івано-Франківське обласне 

відділення (філія) Комітету 

фізичного виховання  та спорту 

МОН України  

№01-35/14 від 09.02.2021р. 

№12/38.1-03/17 

№12 

11.02.2021р. 
№17/38.1-03/12 

11.02.2021р. 

Колективний 

договір 

10.12.2020р. 

2021-2025р. 
ВПУ  №13 

№35/09 від 10.02.2021р. 

№13/38.1-03/23 

№13 

11.02.2021р. 
№23/38.1-03/13 

11.02.2021р. 

Зміни і 

доповнення 

до колдоговору  

01.01.2021р. 

на 2021р. 
ВП "Вокзал станції Івано-

Франківськ" 

№179 від 12.02.2021р. 

№14/38.1-03/17 

№14 

15.02.2021р. 
№17/38.1-03/14 

15.02.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.01.2021р. 

2020-2024р. 
ТОВ "Клініко-діагностичний 

центр" №7 від 16.02.2021р. 

№15/38.1-03/22 

№15 

18.02.2021р. 
№22/38.1-03/15 

18.02.2021р. 

Колективний 

договір 

22.02.2021р. 

2020-2025р. 
Крихівецький ліцей  

№89 від 22.02.2021р. 

№16/38.1-03/23 

№16 

24.02.2021р. 
№23/38.1-03/16 

24.02.2021р. 

Колективний 

договір 

01.03.2021р.

Без терміну 
КНП "Івано-Франківська обласна 

клінічна інфекційна лікарня" 

№132/01-05 від 23.02.2021р. 

№17/38.1-03/22 

№17 

24.02.2021р. 
№22/38.1-03/17 

24.02.2021р. 

Колективний 

договір 

03.02.2021р. 

2021-2026р. 
 "Лікувально-діагностичний центр 

святого Луки" Івано-

Франківського Архієпархіального 

Управління УГКЦ   

№11 від 23.02.2021р.  

№18/38.1-03/22 

№18 

01.03.2021р. 
№22/38.1-03/18 

01.03.2021р 

Колективний 

договір 

24.02.2021р. 

2021-2025р. 
дп "Івано-Франківська установа 

виконання  покарань (№12)" 

№10/1/1-857 від 24.02.2021р.  

№19/38.1-03/17 

№19 

03.03.2021р. 
№17/38.1-03/19 

03.03.2021р 

Колективний 

договір 

30.04.2020р. 

2019-2022р. 
Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській 

області 

№130 від 01.03.2021р.  

№20/38.1-03/07 

№20 

05.03.2021р. 

№07/38.1-03/20 

05.03.2021р. 

Доповнення до 

колдоговору 

26.02.2021р. 

2021-2025р. 
КНП "Міська клінічна  лікарня №1 

Івано-Франківської міської ради" 

№115 від 04.03.2021р. 

№21/38.1-03/22 

№21 

05.03.2021р. 
№22/38.1-03/21 

05.03.2021р. 

Колективний 

договір 

12.01.2021р. 

2021-2022р. 
ТОВ "ЛЕНІВ" 

№22/38.1-03/18 
№22 

10.03.2021р. 
№18/38.1-03/22 

10.03.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.02.2021р. 

Без терміну 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"          

№50012259/3 від 10.03.2021р.          

№23/38.1-03/18 

№23 

11.03.2021р. 
№18/38.1-03/23 

12.03.2021р. 

Колективний 

договір 

04.03.2021р. 

2021-2025р. 
КП Івано-Франківської  обласної 

ради "ПРО-ЕКСПЕРТ"           

№7 від 10.03.2021р.          

№24/38.1-03/34 

№24 

12.03.2021р. 
№34/38.1-03/24 

12.03.2021р. 

Колективний 

договір 

05.02.2021р. 

2021-2025р. 
Центр культури та мистецтв  

Івано-Франківської МТГ, 

Народний дім "Княгинин"           

№1 від 05.02.2021р.          

№25/38.1-03/24 

№25 

12.03.2021р. 
№24/38.1-03/25 

12.03.2021р. 

Колективний 

договір 

25.02.2021р. 

2021-2025р. 
Ліцей  №4 Івано-Франківської 

міської ради 

№51 від 01.03.2021р. 

№26 

12.03.2021р. 
№23/38.1-03/26 

12.03.2021р. 

https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_012.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_012.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_013.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_013.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_014.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_014.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_014.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_015.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_015.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_015.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_016.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_016.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_017.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_017.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_018.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_018.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_019.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_019.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_020.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_020.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_021.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_021.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_022.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_022.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_023.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_023.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_023.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_024.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_024.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_025.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_025.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_026.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_026.pdf


№26/38.1-03/23 
Колективний 

договір 

03.03.2021р. 

2021-2026р. 
Івано-Франківський регіональний 

центр з фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю "ІНВАСПОРТ" 

№36 від 15.03.2021р. 

№27/38.1-03/34 

№27 

18.03.2021р. 
№34/38.1-03/27 

18.03.2021р. 

Колективний 

договір 

11.03.2021р. 

2021-2023р. 
КП Івано-Франківської  обласної 

ради "БУДІНВЕСТ"           

№85 від 15.03.2021р.          

№28/38.1-03/34 

№28 

18.03.2021р. 
№34/38.1-03/28 

18.03.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

02.01.2021р. 

2018-2022р. 
Управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України  Івано-Франківській обл. 

№01-19/378 від 16.03.2021р.  

№29/38.1-03/17 

№29 

18.03.2021р. 
№17/38.1-03/29 

18.03.2021р. 

Колективний 

договір 

02.02.2021р. 

2021-2024р. 
дп "Івано-Франківська установа 

виконання  покарань №12" 

№48 від 18.03.2021р.  

№30/38.1-03/13 

№30 

23.03.2021р. 
№13/38.1-03/30 

23.03.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

12.03.2021р. 

Без терміну 
ТОВ "Прикарпатенерготрейд" 

№1253 від 22.03.2021р. 

№31/38.1-03/18 

№31 

26.03.2021р. 

№18/38.1-03/31 

26.03.2021р. 

Колективний 

договір 

12.02.2021р. 

2021-2026р. 
ДЮСШ"Колос" Івано-Франквської 

обл. організації Всеукраїнського 

ФСТ "Колос" АПК України 

№30 від 25.03.2021р. 

№32/38.1-03/04  

№32 

29.03.2021р. 

№04/38.1-03/32 

29.03.2021р. 

Колективний 

договір 

20.01.2021р. 

2021-2025р. 
Департамент культури Івано-

Франківської міської ради 

№39/44-20 від 02.04.2021р. 

№33/38.1-03/24 

№33 

06.04.2021р. 
№24/38.1-03/33 

06.04.2021р. 

Колективний 

договір 

15.04.2021р. 

2021-2025р. 
Навчально-методичний центр 

культури і туризму Прикарпаття 

№09/76 від 06.04.2021р. 

№34/38.1-03/23 

№34 

09.04.2021р. 
№23/38.1-03/34 

09.04.2021р. 

Колективний 

договір 

24.02.2021р. 

2021-2026р. 
Вовчинецька гімназія Івано-

Франківської міської ради 

№67 від 07.04.2021р. 

№35/38.1-03/23 

№35 

12.04.2021р. 
№23/38.1-03/35 

12.04.2021р. 

Колективний 

договір 

05.03.2021р. 

2021-2025р. 
Будинок нічного перебування 

№100 від 09.04.2021р. 

№36/38.1-03/34 

№36 

12.04.2021р. 
№34/38.1-03/36 

12.04.2021р. 

Колективний 

договір 

08.04.2021р. 

2021-2023р. 
ТОВ "СОФІЛАЙТ-ІФ" 

№1 від 09.04.2021р. 

№37/38.1-03/18 

№37 

12.04.2021р. 
№18/38.1-03/36 

12.04.2021р. 

Колективний 

договір 

25.01.2021р. 

2021-2025р. 
Міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

№1-2/15 від 14.04.2021р. 

№38/38.1-03/23 

№38 

19.04.2021р. 
№23/38.1-03/38 

19.04.2021р. 

Зміни і 

доповнення  до 

колдоговору 

11.01.2021р. 

2019-2021р. 
ДП "ВО"Карпати" 

№553/16-24 від 08.04.2021р. 

№39/38.1-03/17 

№39 

19.04.2021р. 
№17/38.1-03/39 

19.04.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.04.2021р. 

2017-2019р. 
Дністровське басейнове 

управління водних ресурсів 

№4 від 14.04.2021р. 

№40/38.1-03/17 

№40 

19.04.2021р. 
№17/38.1-03/40 

19.04.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

13.04.2021р. 

2020-2025р. 
ВСП "Івано-Франківський 

фаховий коледж фізичного 

виховання Національного 

університету фізичного виховання 

і спорту України" 

№41 

26.04.2021р. 
№23/38.1-03/41 

26.04.2021р. 

https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_027.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_027.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_028.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_028.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_029.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_029.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_030.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_030.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_031.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_031.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_032.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_032.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_033.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_033.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_034.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_034.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_035.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_035.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_036.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_036.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_037.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_037.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_038.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_038.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_039.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_039.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_039.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_040.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_040.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_040.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_041.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_041.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_041.pdf


№88/01-12/08 від 16.04.2021р. 

№41/38.1-03/23 
Колективний 

договір 

25.02.2021р. 

2021-2026р. 
Івано-Франківський геріатричний 

пансіонат 

№281/22 від 21.04.2021р. 

№42/38.1-03/22 

№42 

26.04.2021р. 
№22/38.1-03/42 

26.04.2021р. 

Колективний 

договір 

30.12.2020р. 

2021-2026р. 
ПП фірма "Вотум" 

№4 від 29.04.2021р. 

№43/38.1-03/18 

№43 

06.05.2021р. 
№18/38.1-03/43 

06.05.2021р. 

Зміни до 

колдоговору  

05.03.2021р. 

2019-2022р. 
Івано-Франківський обласний 

центр зайнятості 

№1325/28-21 від 30.04.2021р. 

№44/38.1-03/17 

№44 

06.05.2021р. 
№17/38.1-03/44 

06.05.2021р. 

Колективний 

договір 

23.04.2021р. 

2021-2024р. 
Департамент інфраструктури, 

житлової та комунальної політики 

Івано-Франківської міської ради 

№111/24-13/17в від 05.05.2021р. 

№45/38.1-03/34 

№45 

06.05.2021р. 
№34/38.1-03/45 

06.05.2021р. 

Колективний 

договір 

09.04.2021р. 

2021-2024р. 
Департамент благоустрою Івано-

Франківської міської ради 

№77/23-11 від 06.05.2021р. 

№46/38.1-03/07 

№46 

12.05.2021р. 
№07/38.1-03/46 

12.05.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

01.04.2021р. 

Без терміну 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"          

№50011459/2 від 13.05.2021р.          

№47/38.1-03/18 

№47 

18.05.2021р. 
№18/38.1-03/47 

18.05.2021р. 

Колективний 

договір 

12.05.2021р. 

2021-2023р. 
Науково-редакційний відділ "Звід 

пам’яток історії та культури.Івано-

Франківська область"           

№24 від 14.05.2021р.          

№48/38.1-03/17 

№48 

18.05.2021р. 
№17/38.1-03/48 

18.05.2021р. 

Колективний 

договір 

07.05.2021р. 

2021-2025р. 
ДП"Івано-Франківський науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації"           

№01-01/1082 від 14.05.2021р.          

№49/38.1-03/17 

№49 

18.05.2021р. 
№17/38.1-03/49 

18.05.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

17.05.2021р. 

2021р. 
ВСП"Івано-Франківська дирекція 

залізничних перевезень"           

№71 від 17.05.2021р.          

№50/38.1-03/17 

№50 

18.05.2021р. 
№17/38.1-03/50 

18.05.2021р. 

Колективний 

договір 

17.05.2021р. 

2021-2023р. 
Головне управління Національної 

поліції в Івано-Франківській обл.            

№5/108/43-2021 від 18.05.2021р.          

№51/38.1-03/17 

№51 

18.05.2021р. 
№17/38.1-03/51 

18.05.2021р. 

Колективний 

договір 

01.05.2021р. 

2021-2025р. 
Обласна дитячо- юнацька школа 

осіб з інвалідність           

№40 від 21.05.2021р.          

№52/38.1-03/37 

№52 

24.05.2021р. 
№37/38.1-03/52 

24.05.2021р. 

Колективний 

договір 

12.02.2021р. 

2021-2025р. 
Департамент соціальної політики 

Івано-Франківської 

облдержадміністрації          

№1339/02-27/09 від 27.05.2021р.          

№53/38.1-03/05 

№53 

28.05.2021р. 
№05/38.1-03/53 

28.05.2021р. 

Колективний 

договір 

29.12.2021р. 

2021-2023р. 
 Івано-Франківської фаховий 

музичний коледж ім. Дениса 

Січинського           

№76 від 26.05.2021р.          

№54/38.1-03/23 

№54 

02.06.2021р. 
№23/38.1-03/54 

02.06.2021р. 

Колективний 

договір 

25.05.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №12 "Струмочок"                  

№54 від 26.05.2021р.          

№55/38.1-03/23 

№55 

02.06.2021р. 
№23/38.1-03/55 

02.06.2021р. 

Колективний 

договір 

14.05.2021р. 

2021-2026р. 
КУ "Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Івано-

№56 

02.06.2021р. 
№23/38.1-03/56 

02.06.2021р. 

https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_042.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_042.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_043.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_043.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_044.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_044.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_045.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_045.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_046.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_046.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_047.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_047.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_048.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_048.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_049.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_049.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_050.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_050.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_050.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_051.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_051.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_052.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_052.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_053.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_053.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_054.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_054.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_055.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_055.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_056.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_056.pdf


Франківської міської ради"                  

№1 від 31.05.2021р.          

№56/38.1-03/23 
Колективний 

договір 

21.05.2021р. 

2021-2026р. 
Ліцей №7 Івано-Франківської 

міської ради                 

№01-45-146 від 01.06.2021р.          

№57/38.1-03/23 

№57 

02.06.2021р. 
№23/38.1-03/57 

02.06.2021р. 

Колективний 

договір 

20.05.2021р. 

2021-2025р. 
КНП "Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної 

допомоги  Івано-Франківської 

міської ради"                  

№255/69-79 від 01.06.2021р.          

№58/38.1-03/22 

№58 

02.06.2021р. 
№22/38.1-03/58 

02.06.2021р. 

Колективний 

договір 

16.02.2021р. 

2021-2026р. 
ДПТНЗ "Івано-Франківський 

професійний ліцей автомобільного 

транспорту і будівництва"                  

№96/01-09 від 02.06.2021р.          

№59/38.1-03/23 

№59 

02.06.2021р. 
№23/38.1-03/59 

02.06.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

04.06.2021р. 

Без терміну 
ВСП "Івано-Франківська дирекція 

залізничних перевезень"                  

№74 від 04.06.2021р.          

№60/38.1-03/17 

№60 

04.06.2021р. 
№17/38.1-03/60 

04.06.2021р. 

Зміни та 

доповнення до 

колдоговору 

12.04.2021р. 

2019-2024р. 
Івано-Франківська ОДЮСШ                  

№97/01-15 від 03.06.2021р.          

№61/38.1-03/23 

№61 

04.06.2021р. 
№23/38.1-03/61 

04.06.2021р. 

Колективний 

договір 

20.05.2021р. 

2021-2026р. 
ПП "Гал-Діагност"                  

№4 від 02.06.2021р.          

№62/38.1-03/18 

№62 

22.06.2021р. 
№18/38.1-03/62 

22.06.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

31.05.2021р. 

2018-2021р. 
Івано-Франківська обласна база 

спеціального медичного 

постачання                  

№39 від 09.06.2021р.          

№63/38.1-03/22 

№63 

23.06.2021р. 
№22/38.1-03/63 

23.06.2021р. 

Колективний 

договір 

23.05.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №10 "Катруся"                  

№57 від 18.06.2021р.          

№66/38.1-03/23 

№64 

24.06.2021р. 
№23/38.1-03/64 

25.06.2021р. 

Колективний 

договір 

02.06.2021р. 

2021-2024р. 
Апарат правління Івано-

Франківська обласної організації  

Товариства сприяння обороні 

України      

№1/84 від 18.06.2021р.          

№65/38.1-03/20 

№65 

25.06.2021р. 
№20/38.1-03/65 

25.06.2021р. 

Колективний 

договір 

28.05.2021р. 

2021-2026р. 
Ліцей №11 Івано-Франківської 

міської ради   

№103 від 23.06.2021р.          

№66/38.1-03/23 

№66 

01.07.2021р. 
№23/38.1-03/66 

01.07.2021р. 

Колективний 

договір 

17.03.2021р. 

2021-2025р. 
ДНЗ №7  "Золотий ключик"                  

№35 від 22.06.2021р.          

№67/38.1-03/23 

№67 

01.07.2021р. 
№23/38.1-03/67 

01.07.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

04.06.2021р. 

2021-2025р. 
Центр культури і мистецтв Івано-

Франківської ТГ, Народний дім  

"Княгинин"                  

№2 від 24.06.2021р.          

№68/38.1-03/34 

№68 

01.07.2021р. 
№23/38.1-03/68 

01.07.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

01.06.2021р. 

2021-2026р. 
КУ "Івано-Франківський 

геріатричний пансіонат"                  

№388/22 від 25.06.2021р.          

№69/38.1-03/34 

№69 

01.07.2021р. 
№34/38.1-03/69 

01.07.2021р. 

Колективний 

договір 

17.05.2021р. 

2021-2024р. 
Український науково-дослідний 

інститут гірського лісництва  ім. 

П.С. Пастернака  

№1-07/154-21 від 29.06.2021р.          

№70 

01.07.2021р. 
№17/38.1-03/70 

01.07.2021р. 

https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_057.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_057.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_058.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_058.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_059.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_059.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_060.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_060.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_061.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_061.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_061.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_062.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_062.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_063.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_063.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_064.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_064.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_065.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_065.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_066.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_066.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_067.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_067.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_068.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_068.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_069.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_069.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_070.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/kol_dog_2021_070.pdf


№70/38.1-03/17 
Зміни до 

колдоговору 

18.05.2021р. 

2019-2024р. 
Ліцей №25 Івано-Франківської 

міської ради   

№159 від 29.06.2021р.          

№71/38.1-03/23 

№71 

01.07.2021р. 
№23/38.1-03/71 

01.07.2021р. 

Колективний 

договір 

29.06.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №4 "Калинова сопілка"                 

Івано-Франківської міської ради   

№01-29/36 від 30.06.2021р.          

№72/38.1-03/23 

№72 

01.07.2021р. 
№23/38.1-03/72 

01.07.2021р. 

Зміни та 

доповнення до 

колдоговору 

29.06.2021р. 

2019-2024р. 
ОДЮСШ    

№119/01-15 від 30.06.2021р.          

№73/38.1-03/23 

№73 

01.07.2021р. 
№23/38.1-03/73 

01.07.2021р. 

Колективний 

договір 

29.06.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №33 "Кристалик"                   

№104 від 30.06.2021р.          

№74/38.1-03/23 

№74 

05.07.2021р. 
№23/38.1-03/74 

05.07.2021р. 

Колективний 

договір 

13.04.2021р. 

2021-2025р. 
Ліцей №11                    

№67 від 30.06.2021р.          

№75/38.1-03/23 

№75 

05.07.2021р. 
№23/38.1-03/75 

05.07.2021р. 

Колективний 

договір 

10.06.2021р. 

2021-2025р. 
ДНЗ №1 "Пізнайко"                   

№1 від 30.06.2021р.          

№76/38.1-03/23 

№76 

05.07.2021р. 
№23/38.1-03/76 

05.07.2021р. 

Колективний 

договір 

04.06.2021р. 

2021-2026р. 
Микитинецький ліцей                  

№72 від 30.06.2021р.          

№77/38.1-03/23 

№77 

06.07.2021р. 
№23/38.1-03/77 

06.07.2021р. 

Колективний 

договір 

31.05.2021р. 

2021-2026р. 
ЗДО ясла-садок "Їжачок"                   

№11 від 23.06.2021р.          

№78/38.1-03/23 

№78 

07.07.2021р. 
№23/38.1-03/78 

07.07.2021р. 

Зміни та 

доповнення до 

колдоговору 

03.06.2021р. 

2019-2021р. 
КП «Благоустрій»                   

№81/84,1-09/17в від 01.07.2021р.          

№79/38.1-03/34 

№79 

07.07.2021р. 
№34/38.1-03/79 

05.07.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

30.04.2021р. 

2019-2022р. 
Івано-Франківський обласний 

центр зайнятості                   

№1603-01/28-21 від 03.06.2021р.          

№80/38.1-03/17 

№80 

07.07.2021р. 
№17/38.1-03/80 

07.07.2021р. 

Колективний 

договір 

26.05.2021р. 

2021-2025р. 
ДНЗ №27 (ясла-садок) 

"Карпатська казка"                   

№01-19/74 від 06.07.2021р.          

№81/38.1-03/23 

№81 

12.07.2021р. 
№23/38.1-03/81 

12.07.2021р. 

Колективний 

договір 

01.07.2021р. 

2021-2025р. 
КНП "Івано-Франківський 

обласний клінічний 

кардіологічний центр Івано-

Франківської обласної ради"                  

№390 від 05.07.2021р.          

№82/38.1-03/22 

№82 

12.07.2021р. 
№22/38.1-03/82 

12.07.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

24.06.2021р. 

2020-2025р. 
Початкова школа ім. С. Русової                 

№167а від 09.07.2021р.          

№83/38.1-03/23 

№83 

14.07.2021р. 
№23/38.1-03/83 

14.07.2021р. 

Зміни та 

доповнення до 

колдоговору  

25.06.2021р. 

Без терміну 

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" 

№2409 від 07.07.2021р. 

№84/38.1-03/18 

№84 

15.07.2021р. 
№18/38.1-03/84 

15.07.2021р. 

Колективний 

договір 

22.06.2021р. 

2021-2026р. 
КНП "Івано-Франківський 

обласний клінічний центр 

паліативної  допомоги Івано-

Франківської обласної  ради"                  

№01/83 від 15.07.2021р.          

№85/38.1-03/22 

№85 

19.07.2021р. 
№22/38.1-03/85 

19.07.2021р. 

Колективний 

договір 

30.06.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №2 "Малятко"                   

№01-43/59 від 08.07.2021р.          

№86/38.1-03/23 

№86 

20.07.2021р. 
№23/38.1-03/86 

20.07.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

04.01.2021р. 

2019-2022р. 
Управління капітального 

будівництва  

№87 

22.07.2021р. 
№34/38.1-03/87 

22.07.2021р. 
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колдоговору в Івано-Франківській обл.                  

№578 від 16.07.2021р.          

№87/38.1-03/34 
Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

05.07.2021р. 

2019-2024р. 
Івано-Франківська обласна дитячо-

юнацька спортивна школа                  

№122/01-15 від 23.07.2021р.          

№88/38.1-03/37 

№88 

27.07.2021р. 
№37/38.1-03/88 

27.07.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.07.2021р. 

Без терміну 

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"          

№50011459/3 від 27.07.2021р.          

№89/38.1-03/18 

№89 

29.07.2021р. 
№37/38.1-03/89 

29.07.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.10.2021р. 

2019-2021р. 
ДП "ВО "Карпати"          

 №14/16-22 від 29.07.2021р.          

№90/38.1-03/17 

№90 

02.08.2021р. 
№17/38.1-03/90 

02.08.2021р. 

Зміни і 

доповнення до 

колдоговору 

01.07.2021р. 

2021р. 
КНП "Обласна клінічна лікарня 

Івано-Франківської обласної  

ради"                  

№1351-1 від 23.07.2021р.          

№91/38.1-03/22 

№91 

02.08.2021р. 
№22/38.1-03/91 

02.08.2021р. 

Колективний 

договір 

10.03.2021р. 

2021-2023р. 
Івано-Франківський міський центр 

соціально-психологічної  

реабілітації дітей та молоді з 

функціональними  обмеженнями   

"Дивосвіт"                                  

№99 від 04.08.2021р.          

№92/38.1-03/34 

№92 

05.08.2021р. 
№34/38.1-03/92 

05.08.2021р. 

Доповнення до 

колдоговору 

01.09.2021р. 

2021р. 
КНП "Івано-Франківська обласна 

клінічна інфекційна лікарня Івано-

Франківської обласної  ради"                  

№747/01-05 від 05.08.2021р.          

№93/38.1-03/22 

№93 

09.08.2021р. 
№22/38.1-03/93 

09.08.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 

27.07.2021р. 

2019-2024р. 
КНП "Івано-Франківський центр 

контролю та профілактики хвороб 

МОЗ України"                  

№2450 від 19.08.2021р.          

№94/38.1-03/17 

№94 

20.08.2021р. 
№17/38.1-03/94 

20.08.2021р. 

Колективний 

договір 

16.08.2021р. 

2021-2025р. 
КНП "Обласний інформаційно-

аналітичний  центр медичної 

статистики Івано-Франківської 

обласної ради"                  

№45 від 20.08.2021р.          

№95/38.1-03/34 

№95 

20.08.2021р. 
№34/38.1-03/95 

20.08.2021р. 

Зміни до 

колдоговору 
01.09.2021р. 

Без терміну 
ТОВ "Прикарпатенерготрейд" 

№2989 від 03.09.2021р. 

№96/38.1-03/23 

№96 

15.09.2021р. 
№23/38.1-03/96 

15.09.2021р. 

Колективний 

договір 

25.06.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №14 "Кристалик"                   

№01-10/61 від 09.09.2021р.          

№97/38.1-03/23 

№97 

15.09.2021р. 
№23/38.1-03/97 

15.09.2021р. 

Колективний 

договір 

17.08.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №17 "Ромашка"                   

№152 від 09.09.2021р.          

№98/38.1-03/23 

№98 

15.09.2021р. 
№23/38.1-03/98 

15.09.2021р. 

Колективний 

договір 

30.08.2021р. 

2021-2026р. 
Початкова школа №8                  

№133 від 10.09.2021р.          

№99/38.1-03/23 

№99 

15.09.2021р. 
№23/38.1-03/99 

15.09.2021р. 

Колективний 

договір 

26.08.2021р. 

2021-2026р. 
ДНЗ №15 "Гуцулочка"                   

№55 від 10.09.2021р.          

№100/38.1-03/23 

№100 

15.09.2021р. 
№23/38.1-

03/100 

15.09.2021р. 
Колективний 

договір 

10.09.2021р. 

2021-2026р. 
КУ "Інклюзивно-ресурсний центр"                   

№52 від 10.09.2021р.          

№101/38.1-03/23 

№101 

15.09.2021р. 
№23/38.1-

03/101 

15.09.2021р. 
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Колективний 

договір 

10.09.2021р. 

2021-2026р. 
ДМШ №2 ім.В.Барвінського                  

№5 від 10.09.2021р.          

№102/38.1-03/24 

№102 

20.09.2021р. 
№23/38.1-

03/102 

20.09.2021р. 
Зміни до 

колдоговору 

20.09.2021р. 

Без терміну 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"          

№50011459/4 від 20.09.2021р.          

№103/38.1-03/18 

№103 

21.09.2021р. 
№18/38.1-

03/103 

21.09.2021р. 
Зміни до 

колдоговору 

13.09.2021р. 

2009-2021р. 

 

ВСП "Івано-Франківська дистанція 

сигналізації і зв’язку"           

№1963 від 20.09.2021р.  

№104/38.1-03/17 

№104 

21.09.2021р. 
№18/38.1-

03/104 

21.09.2021р. 

Колективний 

договір 

01.09.2021р. 

2021-2026р. 
ТОВ "БІКОНСАЛТ" 

№13 від 22.09.2021р. 

№105/38.1-03/18 

№105 

27.09.2021р. 
№18/38.1-

03/105 

27.09.2021р. 
Колективний 

договір 

02.08.2021р. 

2021-2026р. 
ТОВ "Діамеб трейд" 

№23 від 22.09.2021р. 

№106/38.1-03/18 

№106 

27.09.2021р. 
№18/38.1-

03/106 

27.09.2021р. 
Колективний 

договір 

20.07.2021р. 

2021-2025р. 
ДП "Івано-Франківське лісове 

господарство"           

№03-386 від 27.09.2021р.  

№107/38.1-03/17 

№107 

29.09.2021р. 
№17/38.1-

03/107 

29.09.2021р. 
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