
Перелік підприємств, установ та організацій м. Кропивницького,  

яким  у  КВІТНІ  2017 РОКУ   

управлінням економіки здійснена повідомна реєстрація  колективних договорів 

(змін, доповнень до колдоговорів) 

 

№ Назва підприємства, установи та організації 

1 Кіровоградської філії інституту «Дніпродіпроводгосп» 

2 КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради 

3 ТОВ «Киянка» 

4 ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Вишенька» 

5 ТОВ «Молочна компанія «ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ» 

6 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомого № 2 м. Кіровограда» 

7 ТОВ «Мрія» 

8 КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» (зміни та 

доповнення) 

9 Кіровоградський обласний центр зайнятості (зміни) 

10 ТОВ «К-АВТОТРАНС» 

11 Кіровоградська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву "Надія" 

12 ТОВ «Богдан-Авто- Кіровоград» (зміни та доповнення) 

13 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомого № 1 м. Кіровограда»  

(зміни та доповнення) 

14 ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (зміни та доповнення) 

15 КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування” (зміни та доповнення) 

16 ПАТ «Кіровоградське видавництво» КП ДАК «Укрвидавполіграфія» 

17 Управління Держпраці у Кіровоградській області (зміни та доповнення) 

18 КЗ “Поліклінічне об‘єднання м. Кіровограда” (зміни та доповнення) 

19 ДНЗ (ясла-садок) № 2  «Ятранчик» 

20 ТОВ «Стокхолдер-Сервіс» 

21 ДНЗ (ясла-садок) № 37 «Ластівка» 

22 Кіровоградська гімназія нових технологій навчання 

23 КЗ «Навчально-виховного об‘єднання»   ЗНЗ I-III cтупенів №16 - дитячий 

юнацький центр «Лідер»  Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

24 Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства 

25 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області імені Олени Журливої» 



26 Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості (зміни) 

27 Кіровоградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

28 КЗ «ЗНЗ (ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу Кіровоградської 

міської ради» 

29 КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради» 

30 ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей із вадами опорно-рухового 

апарату  № 22 «Оленка» 

31 ДНЗ (ясла-садок) № 31 «Берізка»  

32 ДНЗ (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» комбінованого типу 

33 Корпорація «ХХІ – СТОЛІТТЯ» 

34 ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)» 

35 КЗ «Центр  соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської 

обласної ради  

36 Кіровоградський обласний центр гідрометеорології 

37 ТОВ «Друкмаш-центр» (зміни) 

38 КП «Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» 

39 ПП «Локомотив-Буд» 

 

 
 


