
                             Схема  розробки,  укладення  та  контролю  виконання 

                                                        колективного  договору  
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Профспілковий комітет       Сторони колективного  

                   договору 

Власник, або уповноважений ним  

                         орган 

    Колективні переговори 

Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колдоговору письмова повідомляє іншу про початок 

переговорів щодо розробки нового колдоговору та перевірки виконання діючого (ст10) 

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори 

Визначення сторонами порядку ведення переговорів (оформляється відповідним протоколом) 

Утворення робочої комісії з представників сторін для ведення переговорів з розробки і перевірки  

            виконання колдоговору (склад комісії визначається сторонами в однаковій кількості) 

Сторони зобов’язані надавати 

учасникам переговорів всю 

необхідну інформацію щодо 

змісту колдоговору. Проект 

колдоговору, підготовлений 

комісією, має обговорюватися на 

зборах трудового колективу 

Підготовка проекту нового колектив-

ного договору з урахуванням 

пропозицій, що надійшли від 

працівників, та підготовка акту про 

виконання діючого колдоговору, які 

оформляються протоколом комісії 

Сторони можуть переривати 

переговори з метою проведення 

консультацій, експертиз, 

отримання необхідних даних 

про вироблення відповідних 

рішень і пошуку компромісів 

               Вирішення розбіжностей (ст.11) 

Складання протоколу розбіжностей, до якого вносяться 

пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення 

причин. Протягом 3-х днів після складання протоколу 

розбіжностей сторони проводять консультації. 

Для підтримки своїх вимог під час 

проведення переговорів профспілка 

може проводити збори, мітинги, 

пікетування, демонстрації 

Примирна комісія у термін до 7днів роз-

глядає протокол розбіжностей і вносить 

рекомендації щодо суті спору 

Утворення примирної комісії із скла-

ду сторін у разі недосягнення згоди – 

звернення до посередника, обраного 

сторонами 

Доопрацювання проекту на 

основі рекомендацій 

примирної комісії,або 

посередника 

Профком і власник (уповноважений ним орган) вино-

сить на розгляд зборів трудового колективу питання 

виконання діючого колдоговору та його проект на 

наступний період 

У разі, якщо збори трудового колективу відхилять 

проект колдоговору, або окремі його 

положення,сторони відновляють переговори для 

пошуку необхідного рішення (термін повторних 

переговорів -10 днів). Після цього проект в цілому 

виноситься на розгляд зборів трудового колективу 

(ст..13) 

Після затвердження акту про виконання колдоговору за минулий рік, схвалюється проект нового колективного 

договору, який підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше як через 5 днів з моменту його 

схвалення. В семиденний термін направляється для повідомчої реєстрації до управління праці райдержадміністрації  

Текст колективного договору доводиться однією із сторін до відома всіх працівників протягом 10 днів після його 

підписання. 


