
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

^0^77^ 2022 року Київ

Про відновлення процедури оцінки відповідності критеріям 
репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін 

профспілок та організацій роботодавців у 2022 році

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні", Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану 
в Україні", зі змінами, пункту 7 Положення про Національну службу 
посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 
17 листопада 1998 року № 1258/98, зі змінами, Порядку оцінки відповідності 
критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів 
сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом 
Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, 
протоколу засідання Комісії НСПП з проведення оцінки відповідності критеріям 
репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін 
профспілок і організацій роботодавців на національному та галузевому рівнях 
від 26 жовтня 2022 року № 02,

1. Скасувати наказ Національної служби посередництва і 
примирення (далі - НСПП) від 12 липня 2022 року № 51 "Про продовження 
строку дії свідоцтв про відповідність критеріям репрезентативності", у зв'язку із 
оприлюдненням Державною службою статистики України офіційної державної 
статистичної інформації щодо кількості зайнятих працівників у суб'єктів 
господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2021 роках.

2. НСПП та її відділенням в областях продовжити видачу свідоцтв про 
відповідність критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) 
на галузевому і територіальному рівнях за наявності офіційної інформації 
органів державної статистики, на національному рівні - за результатами 
здійснення вибіркових перевірок.

3. Суб'єктам сторін профспілок і організацій роботодавців строк дії 
свідоцтв про відповідність критеріям репрезентативності яких закінчився до 



введення воєнного стану в Україні, після його введення або спливає у поточному 
році, подати до НСПП пакет документів для здійснення відповідної оцінки.

4. Це розпорядження надіслати Спільному представницькому органу 
сторони роботодавців на національному рівні, Спільному представницькому 
органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на 
національному рівні та Кабінету Міністрів України.

5. Відділу правового забезпечення НСПП надіслати це розпорядження 
відділенням Національної служби посередництва і примирення в областях для 
використання у подальшій роботі.

6. Розпорядження розмістити на офіційному вебсайті Національної служби 
посередництва і примирення.

7. Контроль за виконанням цього Розпорядження залишаю за собою.
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