
До уваги суб’єктів господарювання м.Запоріжжя! 

Кабінет Міністрів України спростив процедуру повідомної реєстрації 

угод (договорів) змін і доповнень до них. 

Зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 

року № 768 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від                              

13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих 

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів». 

Відповідно до вищезазначеної постанови, повідомна реєстрація 

проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), 

внесення до них змін і доповнень. 

Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну 

реєстрацію один примірник угоди (договору) разом із додатками та 

супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і 

пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа 

з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами або у вигляді 

електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої 

кваліфікованою електронною печаткою. 

Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження 

репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, 

які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди. 

Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання 

реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій 

(найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов’язковими положення цієї 

угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу. 

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди 

(договору), повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи 

та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів). 

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, 

наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. 

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) 

реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на 

реєстрацію угоду (договір). 

Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та 

щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, 

колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо 

приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі 

їх наявності). 

У разі подання сторонами угоди переліку підприємств, установ, 

організацій, для яких є обов’язковими її положення, такий перелік 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті реєструючого органу разом з текстом 

угоди. 

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком 

інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх 

рішенням. 

Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень 

до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а 



також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) 

у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності). 

 

Додатково повідомляємо, що повідомна реєстрація угод та колективних 

договорів здійснюються за адресою: м.Запоріжжя, майд.Профспілок, буд.5, каб. 

583, електронна адреса: uzppzmr@gmail.com. 

Телефон для довідок: 228-06-10 (з 9.00 – до 18.00; у п’ятницю  з 9.00 – до 

16.45; обідня перерва 13.00 -13.45). 

 

Зразки для оформлення та подання знаходяться за посиланням: 

Титульний лист на реєстрацію угоди (колективного договору) змін і 

доповнень до них. 

Лист на реєстрацію угоди (колективного договору) змін і доповнень до 

них. 



ЗРАЗОК  
ПІДПИСАНО: 

                                                        
Від трудового колективу: Від роботодавця: 

______________________ ____________________ 

______________________ ____________________                
                                                                                                    

(посада) 

________________ ( П.І.Б.)                                     _______________(П.І.Б.) 
            

(підпис)
                                                                                          

(підпис)
                                                                                         

«_____» _____________ 20__ року                   «_____» _____________ 20__ року  
 

 

Схвалений на зборах трудового 

колективу “___” ______ 20__ року 

протокол № __ 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

між роботодавцем та трудовим колективом 
________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи) 

 

 на ___________________ 
               (період на який укладено колдоговір) 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

 

 
Бланк  

підприємства, установи, організації 

 
№_________ від ________ 

                                                                               

Начальнику управління з питань 

праці Запорізької міської ради 

                ШВЕЦЮ Ю.В. 

 

Про повідомну реєстрацію  

колективного договору (угоди) 

(змін та доповнень до них) 

 

 

 Просимо здійснити повідомну реєстрацію колективного договору (угоди) 

(змін та доповнень до них) (______________на______________. 
                                                                                           назва ПОУ                                період 

 

Колективний договір (угода) реєструється вперше. 
(у разі реєстрації колективного договору вперше) 

 

Попередній колективний договір (угода) був  зареєстрований  

___________________________________________________________________ 
інформація про реєстрацію колективного договору (найменування реєструючого органу, реєстраційний №, дата реєстрації) 

зі змінами і доповненнями ___________________________________ 

                                                   
(№, дата реєстрації)

 
 

Надаємо згоду на оприлюднення тексту колективного договору (угоди) 

(змін та доповнень до них)  на офіційному сайті міської ради. (Відповідно до п. 7 

Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768). (у разі наявності 

інформації з обмеженим доступом, вказати сторінки, розділи, пункти, додатки тощо, які не 

підлягають оприлюдненню). 

Додаток: 1 (один) примірник колективного договору (угода) (змін та доповнень 

до них). 

 

___________________           _____________                             _______________ 
               (керівник)

                                    
(підпис)

                                                 
(П.І.Б) 

 

___________________                  ____________                       ________________  
(голова профспілкового комітету/представник 

            
(підпис)

                                             
(П.І.Б) 

 трудового колективу)
 

 

 

_________________, ___________________ 
     (П.І.Б. виконавця)             (контактний тел. виконавця)

 


