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Про повідомну реєстрацію Галузевої  угоди 

 

 

Повідомляємо, що Галузева угода між Державним агентством водних 

ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу 

України на 2020–2022 роки зареєстрована Мінекономіки 17.03.2020 за № 11.  

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 

в пункті 1.38: 

– в абзаці першому слова та знаки “(крім випадку ліквідації)” виключити, 

оскільки частиною першою статті 40 Кодексу законів про працю України 

передбачається, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а 

також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть 

бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках, 

зокрема, змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників;  

– абзац четвертий доопрацювати в частині приведення його у 

відповідність до статті 48 Закону України “Про зайнятість населення”. 

Крім того, щодо абзацу сьомого Загальних положень звертаємо увагу, що 

міжнародним законодавством, зокрема положеннями Конвенції № 98 про 

застосування принципів права на організацію і на ведення колективних 

переговорів, Європейської соціальної хартії (переглянутої), передбачено 

ведення колективних переговорів на добровільних засадах.  

Державне агентство водних 

ресурсів України 
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Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення 

змін до колективного договору визначається його сторонами. Зміни і 

доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть 

вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному 

колективним договором (статті 10, 14 Закону України “Про колективні 

договори і угодиˮ).  

Відповідно до статті 9 цього Закону положення галузевої (міжгалузевої) 

угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що 

перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду. 

 

 

Заступник Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України                  Юлія СВИРИДЕНКО 
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