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На № 15183/01/14-20 від 0R.10.2020

Державна служба
та надр України

геології

Про повідомнуреєстрацію Галузевоїугоди

Повідомляємо, що Галузева угода на 2020-2022 роки між Державною
службою геології та надр України і Всеукраїнською профспілкою працівників
геології, геодезії та картографії (далі - Угода) зареєстрована Мінекономіки
30.10.2020 за № 23.

При цьому, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 13.02.2013 № 115 "Про порядок поніломної рссстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" рскомендуємо.

Згідно з пунктом 1.11.l Загальних положень Угоди та статті 9 Закону
України "Про колективні договори і угоди" (далі - Закон) вказати дату
підписання Угоди.

Пункт 1.11.7 викласти у рекомендаційній формі, оскільки міжнародними
нормами передбачено ведення колективних переговорів на добровільних
засадах. Законодавством не встановлені строки внесення змін і доповнспь до
колективних договорів. Згідно зі статтею 9 Закону попожсшія галузевої угоди
діють безпосередньо,

Водночас слово "Сторін" замінити на слово "сторін", оскільки
законодавство не містить норм щодо згоди Сторін галузевої угоди на внесення
змін до колективних договорів.

n пункті 1.12.3 уточнити строк інформування про впссепі по Угоди зміни
і лоповнсння, з огляду на його відсутність в національному законодавстві та з
урахуванням термінів викоцаппя домовленостей і зобов'язань Сторін Угоди.
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Частину третю пункту 7. 1.1, речення друге пункту 7 .1. 7 викласти у
рекомендаційній формі, оскільки згідно зі статтею 7 Закону зміст колективного
договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

Також висловлюємо застереження щодо змісту положення пункту 8.2 в
частині визнання Профспілки та їі організацій єдиними представниками
інтересів працівників підприємств геології, враховуючи можливу наявність або
утворення протягом дії Угоди інших профспілок вказаної галузі та норми
статті 10 Закону України "Про професійні сніпки, їх права та гарантії
діяльності", якою встановлено, що усі профспілки рівні перед законом і мають
рівні права щодо здійснення прелсгавиицтва п1 захисту прав і інтересів члспів
профспілки.

Стосовно домовлсцостсй Сторін, передбачених у пункті 10.1.3,
принагідно інформуємо, що згідно з Порядком повідомної реєстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768), галузеві
(міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають
повідомній реєстрації Мінекономіки, при цьому напис на примірниках угоди не
робиться.

Перший заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Юлія СВИРИДЕНКО


