ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та
соціального захисту населення
виконавчого комітету
Смілянської міської ради
26.10.2021 № 20-Аг
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
«ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ ГАЛУЗЕВИХ (МІЖГАЛУЗЕВИХ) І
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УГОД, КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ»

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради / Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання
адміністративних послуг
1 Місцезнаходження

Управління праці та соціального захисту населення: 20700,
Черкаська область, Черкаський район, м.Сміла,
вул. Михайла Дорошенка, буд.4
Центр надання адміністративних послуг: 20700,
Черкаська область, Черкаський район, м.Сміла,
вул.Незалежності, 37

2 Інформація щодо режиму Управління праці та соціального захисту населення:
роботи
Понеділок - Четвер: з 08:00 до 17:15 год.
П’ятниця: з 08:00 до 16:00 год.
Вихідний: субота, неділя
Перерва на обід: з 13:00 до 14:00 год.
Центр надання адміністративних послуг:
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.15
Середа з 8.00 до 20.00
Субота з 8.00 до 16.00
Вихідний: неділя
Перерва на обід: без перерви
3 Телефон / факс, електронна Управління праці та соціального захисту населення:
адреса, офіційний веб-сайт тел./факс (04733) 2 44 87; e-mail: 03195791@mail.gov.ua
Центр надання адміністративних послуг:
(04733) 2 45 73; e-mail: dozvilniy@ukr.net;
Веб-сайт: cnap.smila-rada.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України

5 Акти Кабінету
України

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР “Про місцеве
самоврядування в Україні”
Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971
№ 322-VII.
Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII “Про колективні
договори до угоди”
Міністрів Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013
№ 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних

2
договорів” (в редакції Постанови Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019 №768)
Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава для отримання
7 Перелік
документів

необхідних Заява, супровідний лист про повідомну реєстрацію
колективного договору (змін та доповнень до
колективного договору) на ім'я міського голови довільної
форми, підписаний керівником суб'єкта звернення та
колективний договір (зміни та доповнення до
колективного договору) у вигляді оригіналу електронного
документа з пов'язаними з ним кваліфікованими
електронними підписами, або у вигляді електронної копії
оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої
кваліфікованою печаткою.

8 Спосіб подання документів

9 Платність
надання

Інформація про повідомну реєстрацію колективного
договору (змін та доповнень до колективного договору).

Заява, супровідний лист на ім'я міського голови довільної
форми, підписаний керівником суб'єкта звернення та
колективний договір (зміни та доповнення до
колективного договору) подаються заявником особисто
або уповноваженою ним особою у паперовій формі 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 печаткою.

(безоплатність) Адміністративна послуга надається безоплатно.

10 Строк надання

Протягом 10 робочих днів

11 Перелік підстав для відмови У разі якщо подані на реєстрацію примірники і копія
у наданні
колективного договору не будуть автентичними.
12 Результат
надання Лист про повідомну реєстрацію колективного договору
адміністративної послуги
(змін та доповнень до колективного договору).
13 Способи
отримання Особисто або через законного представника в письмовій
відповіді (результату)
та / або електронній формі

