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На № __________ від __________

ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України
вул. Ярославська, 6
м. Київ, 04071

Про повідомну реєстрацію
Галузевої угоди

Мінекономіки розглянуло лист ЦК Профспілки працівників освіти і
науки України від 01.06.2021 № 02-5/385 та повідомляє, що Галузеву угоду між
Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і
науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у
галузі вищої освіти на 2021–2025 роки (далі ‒ Угода) зареєстровано 18.06.2021
за № 12.
При цьому, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 13.02.2013 № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” рекомендуємо.
1. Пункт 1.4 узгодити з частиною першою статті 9 Закону України “Про
колективні договори і угоди”, згідно з якою положення генеральної, галузевої
(міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для
всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
Також звертаємо увагу, що перелік суб’єктів у назві Угоди і перелік її
підписантів не відповідають складу Сторін Угоди, зазначеному у пункті 1.1, що
може спричинити непорозуміння в ході її виконання, визначення суб’єктів на
які вона поширюється.
2. Підпункт 4.1.1 доопрацювати, враховуючи, що Законом України “Про
основні засади молодіжної політикиˮ від 27.04.2021 № 1414-ІХ, який набрав
чинності з 22.05.2021, визнано таким, що втратив чинність Закон України “Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україніˮ.
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3. В пункті 10.3.10 слова “Міністерства соціальної політики Україниˮ
замінити словами “Міністерства економіки Україниˮ.
4. Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про колективні
договори і угоди” та пункту 2.1 Угоди вказати дату її підписання.
Заступник Міністра економіки України

Бурлаченко, тел. 200-23-92
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