
Форма заяви до послуги А – 17.2 – 01 

для повідомної реєстрації  
колективного договору 

  Міському голові  
  Надалу С.В. 

 

ЗАЯВА  
 

 Відповідно до статті 15 Кодексу Законів про працю України та статті 9 Закону України 
«Про колективні договори і угоди», просимо здійснити повідомну реєстрацію: 
 колективного договору___________________________________________________________ 

 змін та доповнень до колективного договору________________________________________ 
необхідне відмітити 

між _____________________________________________________________________________ 
сторони колективного договору 

на ______________________________________________________________________________ 
період дії колективного договору 

_________________________________________________________________________________ 
дата набрання чинності колективного договору (змін та доповнень до колективного договору)  

 

 Колективний договір реєструється вперше___________________________________________ 
(у разі реєстрації колективного договору вперше)  

 Попередній колективний договір  був зареєстрований:________________________________ 
(у разі повторної реєстрації чи перереєстрації колективного договору)  

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

зі змінами і доповненнями (уразі їх наявності): 
 _________________________________________________________________________________ 
інформація про реєстрацію змін і доповнень до колективного договору

  
(реєстраційний №, дата реєстрації)

 

 Колективний договір, до якого вносяться зміни, був зареєстрований:____________________ 
(у разі реєстрації  змін та доповнень до колективного договору)  

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

 

 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 КМУ від 21.08.2019 № 768), надаємо 
згоду на оприлюднення колективного договору (змін та доповнень до колективного договору). 

(у разі наявності інформації з обмеженим доступом,   
вказати сторінки, розділи, пункти, додатки тощо, які не підлягають оприлюдненню) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

До заяви додається: супровідний лист вих.№ ____ від «___» _______ 20__р.та один примірник: 
 колективного договору  
 змін та доповнень до колективного договору 

(необхідне відмітити)  

 у вигляді: 
 оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками  

 оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними 
підписами, 
 електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою 
електронною печаткою. 

(необхідне відмітити)  
 

___________________________________________ 

___________________________________________ ________________ __________________ 
    (посада)       (підпис)     (ПІБ) 

____ _______________ 20___  
  (дата)  
Заповнюється адміністратором: 
 

дата надходження заяви___________                   реєстраційний номер__________________ 

_______________________________                     ____________________________________ 
                      (підпис)                                                      (прізвище, ініціали адміністратора)  


	Відповідно до статті 15 Кодексу Законів про працю України та статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», просимо здійснити повідомну реєстрацію:
	між _____________________________________________________________________________
	сторони колективного договору
	на ______________________________________________________________________________
	період дії колективного договору
	_________________________________________________________________________________
	дата набрання чинності колективного договору (змін та доповнень до колективного договору)

