КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 13 лютого 2013 р. N 115
Київ
Про порядок повiдомної реєстрацiї
галузевих (мiжгалузевих) i територiальних
угод, колективних договорiв
Вiдповiдно до статтi 15 Кодексу законiв про працю України Кабiнет Мiнiстрiв України
постановляє:
1. Затвердити Порядок повiдомної реєстрацiї галузевих (мiжгалузевих) i територiальних
угод, колективних договорiв, що додається.
2. Мiнiстерству соцiальної полiтики, мiсцевим органам виконавчої влади в межах
повноважень розглядати галузевi (мiжгалузевi) i територiальнi угоди, колективнi договори
щодо вiдповiдностi законодавству та у разi виявлення порушень надавати рекомендацiї
стосовно їх усунення.
3. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування в межах повноважень розглядати
колективнi договори i угоди щодо вiдповiдностi законодавству та у разi виявлення
порушень надавати рекомендацiї стосовно їх усунення.
4. Мiнiстерству соцiальної полiтики надавати
затвердженого цiєю постановою Порядку.

роз’яснення

щодо

застосування

5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5
квiтня 1994 р. N 225 "Про порядок повiдомної реєстрацiї галузевих i регiональних угод,
колективних договорiв" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 193) i вiд 20 липня 1996 р. N 819
"Про внесення змiн до пункту 1 Положення про порядок повiдомної реєстрацiї галузевих i
регiональних угод, колективних договорiв" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 404).
Прем'єр-мiнiстр України М.АЗАРОВ
Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 лютого 2013 р. N 115
Порядок
повiдомної реєстрацiї галузевих (мiжгалузевих)
i територiальних угод, колективних договорiв
1. Галузевi (мiжгалузевi) i територiальнi (обласнi та республiканська) угоди пiдлягають
повiдомнiй реєстрацiї Мiнсоцполiтики, а колективнi договори i територiальнi угоди
iншого рiвня - районними, районними у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiями,
виконавчими комiтетами сiльських, селищних та мiських рад (далi - реєструючий орган).
2. Повiдомна реєстрацiя проводиться з метою засвiдчення автентичностi примiрникiв i
копiї поданих на реєстрацiю галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних
договорiв (далi - угоди (договори) для забезпечення можливостi врахування їх умов пiд

час розгляду уповноваженими органами трудових спорiв (iндивiдуальних i колективних),
що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорiв).
3. Сторони угоди (договору) подають на повiдомну реєстрацiю угоду (договiр) разом з
додатками у кiлькостi примiрникiв, що вiдповiдає кiлькостi таких сторiн, та копiю угоди
(договору).
Сторони галузевої (мiжгалузевої) i територiальної угоди подають також копiї свiдоцтв про
пiдтвердження репрезентативностi суб’єктiв сторони профспiлок та сторони роботодавцiв,
якi брали участь у колективних переговорах з питань укладення вiдповiдної угоди.
4. Пiд час повiдомної реєстрацiї реєструючий орган на титульнiй або першiй сторiнцi
кожного примiрника угоди (договору) i копiї робить напис (додаток 1) та вносить
вiдповiдний запис до реєстру галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод,
колективних договорiв (додаток 2).
5. Сторонам угоди (договору) може бути вiдмовлено у повiдомнiй реєстрацiї лише у разi,
коли поданi на реєстрацiю примiрники угоди (договору) не є автентичними.
6. Повiдомна реєстрацiя проводиться протягом 14 робочих днiв з дня, наступного пiсля
надходження угоди (договору) до реєструючого органу.
Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля реєстрацiї чи прийняття рiшення про вiдмову в
реєстрацiї примiрники угоди (договору) повертаються сторонам, якi подали їх на
реєстрацiю. Копiя вiдповiдної угоди (договору) зберiгається в реєструючому органi.
7. Реєструючий орган оприлюднює вiдомостi про проведення повiдомної реєстрацiї угод
(договорiв) у засобах масової iнформацiї та на офiцiйному веб-сайтi.
8. Змiни i доповнення, що вносяться до угоди (договору), пiдлягають повiдомнiй
реєстрацiї згiдно iз цим Порядком.
9. Копiювання та опублiкування тексту угоди (договору), змiн i доповнень до них
здiйснюються лише разом iз написом про повiдомну реєстрацiю, а також рекомендацiями
реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у вiдповiднiсть з вимогами
законодавства (у разi їх наявностi).
Додаток 1
до Порядку
Напис
про повiдомну реєстрацiю галузевої (мiжгалузевої),
територiальної угоди, колективного договору
Зареєстровано _____________________________________________________
(найменування реєструючого органу)
Реєстрацiйний номер ___________ вiд _____ __________________ 20__ року
Рекомендацiї реєструючого органу ___________________________________
(вихiдний номер i дата надсилання листа)
Уповноважена особа

___________________

__________________

реєструючого органу

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

М.П.
Додаток 2
до Порядку
Реєстр
галузевих (мiжгалузевих), територiальних угод,
колективних договорiв
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