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« 19 » вересня 2019 року № 475 / 03 на №  від  р. 
 

Головам дорожніх, об’єднаних, 

територіальних та первинних 

профспілкових організацій всіх 

рівнів 
 

Шановні колеги! 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 768 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115» спрощено процедуру 

повідомної реєстрації колективних угод і договорів, змін і доповнень до них. 

Зважаючи на це, Рада профспілки інформує всі профспілкові ланки про спрощену 

процедуру повідомної реєстрації колективних договорів (угод) та внесених до них змін і 

доповнень, а саме: 

31 серпня 2019 року набрала чинності постанова КМУ № 768, якою затверджено нову 

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

колективних договорів (додається).  

Нововведення в порядку реєстрації колективних договорів (угод): 

 Кількість примірників та форма подання: 

На повідомну реєстрацію надається один примірник колективного договору 

(галузевої угоди) разом із додатками. До цих документів обов’язково додається 

супровідний лист номер та дата якого є "відліковою точкою" для початку процедури 

реєстрації. 

Існує три варіанти подання документів реєструючому органу (реєстратору): 

 оригінал паперового документа; 

 оригінал електронного документа; 

 електронна копія паперового оригіналу. 

Якщо надаються паперові оригінали документів, – сторінки мають бути прошиті та 

пронумеровані. Якщо ж надається колдоговір в електронному вигляді, – то документ 

повинен мати кваліфіковані електронні підписи (печатки). Можна також подати 

електронну копію (фото/сканкопію) паперового оригіналу з мокрими печатками та 

підписами сторін, яка також має бути засвідчена відповідною електронною печаткою. 

Документи в електронному вигляді надаються засобами електронного документообігу 

(для прикладу M.E.Doc або Вчасно) або у будь-який інший зручний спосіб електронної 

комунікації, вказаний реєстратором, до якого звертаються сторони соціального діалогу для 

проведення повідомної реєстрації. 
 

У такому ж порядку реєструємо зміни та доповнення до договорів (угод). 
 

Відповідно, написів про реєстрацію на титульних або перших сторінках договорів 

відтепер не робитимуть. 

Якщо положення колективного договору (галузевої угоди) поширюються на кілька 

підприємств, які підписали цей договір, сторони можуть додатково подати реєстратору 

перелік таких підприємств. 

http://www.zalp.org.ua/


 

 Відмова в реєстрації: 

У реєстрації колдоговору або галузевої угоди не може бути відмовлено у будь-якому 

випадку. Отримані документи не повертаються реєстратором на доопрацювання та/або з 

інших причин. Реєстратор також не може вимагати будь-яких інших, додаткових 

документів для проведення повідомної реєстрації. Заборонено встановлювати додаткові 

вимоги до оформлення колдоговору. 

 Повідомлення про реєстрацію: 

Про реєстрацію колдоговору або галузевої угоди сторону соціального діалогу, який 

подав документ на реєстрацію, повідомляють письмово не пізніше наступного робочого 

дня після реєстрації. Причому поданий примірник договору (угоди), який подавався у 

паперовій формі, – не повертають. 
 

 Оприлюднення інформації: 

Реєстратор оприлюднює на офіційному сайті: 

 реєстр галузевих угод та колективних договорів, змін і доповнень до них (у зв'язку з 

наведеними змінами форму реєстру також спрощено – замість восьми граф новий 

реєстр налічує лише п'ять); 

 їх текст (за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами соціального 

діалогу за їх спільним рішенням відповідно до закону); 

 власні рекомендації реєстратора щодо приведення угоди (договору) у відповідність 

до вимог законодавства (за їх наявності); 

 перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов'язковими положення 

галузевої угоди або колдоговору (у разі подання такого переліку сторонами). 
 

Ця інформація, крім переліку підприємств, підлягає щомісячному оновленню. 
 

Що залишилось незмінним: 
 

 Термін реєстрації: 

Термін реєстрації колдоговору (угоди), як і раніше, становить 14 робочих днів. Він 

відлічується з дати, наступної за днем подання договору або угоди на реєстрацію 

(відповідно до номеру та дати поданого супровідного листа). 

 Підтвердження репрезентативності суб'єктів: 

Якщо на реєстрацію подають угоду (галузеву, міжгалузеву тощо), сторони додають до 

неї копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів профспілкової сторони 

та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах із питань укладення 

цієї угоди. 
 

Надані рекомендації надаються профспілковим організаціям усіх рівнів до відома та 

подальшого використання в роботі. 
 

 

З повагою 

 

Голова Федерації профспілок 

транспортників України, 

Голова профспілки залізничників  

і транспортних будівельників України  В.М. БУБНЯК 

 
 

Мальський 465 00 83  



 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 13 лютого 2013 р. N 115 

Київ 

Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) 

 і територіальних угод, колективних договорів 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 року N 768, 

від 11 вересня 2019 року N 838 

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України "Про 

колективні договори і угоди" Кабінет Міністрів України постановляє: 

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 768) 

 

1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів, що додається. 

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, місцевим органам 

виконавчої влади в межах повноважень розглядати галузеві (міжгалузеві) і територіальні угоди, 

колективні договори, зміни і доповнення до них щодо відповідності законодавству та у разі 

виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами 

 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 768, 

від 11.09.2019 р. N 838) 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах повноважень розглядати 

колективні договори і угоди, зміни і доповнення до них щодо відповідності законодавству та у разі 

виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення. 

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 768) 

4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надавати роз'яснення 

щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку. 

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 р. N 838) 

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

1994 р. N 225 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних 

договорів" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 193) і від 20 липня 1996 р. N 819 "Про внесення змін до 

пункту 1 Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, 

колективних договорів" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 404). 

 

  

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ 

  



  
 

 

ПОРЯДОК  

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів 

 
1. Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації 

Мінекономіки, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. Києві та 

Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (далі - реєструючий 

орган). 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 р. N 838) 

Зміни та доповнення до галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору (далі - угоди 

(договори) підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком. 

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

до них змін і доповнень. 

2. Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію 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. 

3. Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих 

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них (додаток). 

4. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на 

доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів). 

5. Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди 

(договору) до реєструючого органу. 

6. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує 

про це суб'єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір). 

7. 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. 

8. 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). 

9. Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, 

зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором). 
 

 

 

РЕЄСТР  

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них 

Назва угоди 

(договору), змін і 

доповнень до неї 

(нього) із 

зазначенням переліку 

суб'єктів сторін 

Дата набрання 

чинності, строк, на 

який укладено 

Суб'єкт, що подав на 

повідомну 

реєстрацію, вихідний, 

вхідний номер, дата 

супровідного листа 

Реєстраційний 

номер, дата 

повідомної 

реєстрації угоди 

(договору), змін і 

доповнень до неї 

(нього) 

Номер і дата листа 

реєструючого 

органу з 

інформацією про 

повідомну 

реєстрацію угоди 

(договору) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 лютого 2013 р. N 115 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 21 серпня 2019 р. N 768) 

Додаток  

до Порядку 


