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укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Смілянського 
міськрайонного центру зайнятості, зареєстрованого в Управлінні праці та 
соціального захисту населення Виконавчого комітету Смілянської міської 
ради 28.12.2018 року за № 430.

Схвалено зборами трудового колективу Смілянського міськрайонного 
центру зайнятості (протокол № 1 від 23.06.2022 р.).

Зміни укладені на термін дії Колективного договору і набирають 
чинності з дня їх підписання сторонами. Після закінчення строку дії 
Колективного договору зміни продовжують діяти до перегляду існуючого 
або укладення нового Колективного договору а саме:
1. Обрати головою Ради трудового колективу Смілянського міськрайонного 
центру зайнятості Чемерис Яніну Василівну - фахівця з питань зайнятості.
2. Обрати членом робочої комісії з контролю за виконанням колективного 
договору Ускову Н.О.
3. Обрати відповідальним за виконання норм і положень колективного 
договору Біленка О.А.
4. Внести зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників 
Смілянського міськрайонного центру зайнятості від 09.11.2018 року у зв'язку 
з прийнятими Правилами поведінки працівників Державної служби 
зайнятості при користуванні соціальними мережами (далі-Правила), 
затверджених наказом Державного центру зайнятості від 21.04.2022 р. № 
43/22-22.
5. Зміни вводяться в дію з 23.06. 2022 р.

Від адміністрації:
Директор Смілянського
міськрайонного центру зайнятості

Від Трудового колективу:
Голова ради трудового колективу 
Смілянського міськрайонного 
центру зайнятості

Я.В. Чемерис



Протокол
загальних зборів трудового колективу 

Смілянського міськрайонного центру зайнятості 
(в умовах карантину -  шляхом опитування)

м. Сміла
23 червня 2022 року № 1

Працюючих в ОЦЗ -  23 особи.
Присутніх на зборах -  14 осіб.
Відсутні з різних причин -  9 осіб.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів трудового колективу.
2. Про переобрання голови Ради трудового колективу Смілянського 
міськрайонного центру зайнятості.
3. Обрання до складу робочої комісії з контролю за виконанням колективного 
договору,однієї особи замість Чемерис Я.В.
4. Обрання замість звільненого Скомкіна О.С. відповідальним за виконання 
норм і положень колективного договору «Охорона праці».
5. Про розгляд проекту змін та доповнень до Колективного договору між 
адміністрацією та трудовим колективом обласного центру зайнятості на 
2018-2022 роки (далі -  Колективний договір).
По першому питанню:
СЛУХАЛИ:
Пастушенко Любов Миколаївну, голову Ради трудового колективу 
Смілянського міськрайонного центру зайнятості, яка повідомила про 
необхідність обрати голову та секретаря зборів.
Бургут Н. М., яка запропонувала обрати головою загальних зборів трудового 
колективу Кондратенко Н.В., секретарем зборів -  Ускову Н.О. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 14; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою загальних зборів трудового колективу 
Кондратенко Н.В., секретарем зборів обрати Ускову Н.О.
По другому питанню:
СЛУХАЛИ: Пастушенко Любов Миколаївну, голову Ради трудового 
колективу Смілянського міськрайонного центру зайнятості, яка повідомила, 
що у зв’язку із воєнним станом, великою кількістю внутрішньо переміщених 
осіб, які звертаються до послугами до центру зайнятості, що ці обставини 
створюють велике навантаження і не дають змоги в повній мірі виконувати 
обов’язки голови Ради трудового колективу Смілянського міськрайонного 
центру зайнятості, запропонувала переобрати голову Ради трудового 
колективу центру зайнятості і обрати більш енергійну собу, наприклад 
Чемерис Я.В. - фахівця з питань зайнятості.



Ускову Н.О., яка підтвердила, що загрузка на кожного працівника , * 
відділу збільшилася в рази, що ПастушенкоЛ.М., ще являється заступтпщі 
начальника відділу і, що навантаження на ній лежить непомірне. Підтг __ 
кандидатуру на Голову Чемерис Я.В.
Кандидатуру Чемерис Я.В. підтримала решта учасників зборів.
Чемерис Я.В. подякувала за довіру і заявила, коли колектив висловив її - 
довіру, то не має морального права відмовлятися і запевнила, що прил : зз щ 
максимум зусиль, щоб цю довіру оправдати.
Інших пропозицій, кандидатур не надійшло.
Голосували: за одноголосно, проти 0, утримались -0.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою Ради трудового колективу Смілян:- где 
міськрайонного центру зайнятості Чемерис Яніну Василівну - фахівця 
питань зайнятості, яка від імені трудового колективу центру зайшгиз 
подякувала Пастушенко Л.М. за плідну та змістовну роботу.
По третьому питанню:
голова зборів надала слово голові Ради трудового колективу Чемерис .ïJL 
яка запропонувала обрати до складу робочої комісії з контролі-: ш 
виконанням колективного договору, членом якого була вона до обра:-:-.- Я 
головою, одну особу -  Ускову Н.О.
Вказану кандидатуру підтримали усі учасники зборів. Самовідводу щ  
Ускової Н.О. не було.
Голосували: за одноголосно, проти 0, утримались -0.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати членом робочої комісії з контролю за викона- - *  
колективного договору Ускову Н.О.
По четвертому питанню:
Голова зборів надала слова голові Ради трудового колективу Чемерис ЯЛІ 
яка запропонувала замість звільненого Скомкіна О.С. обрати відповідай--т  
за виконання норм і положень колективного договору «Охорона пт ► 
Біленка О.А.
Вказану кандидатуру підтримали усі учасники зборів. Інших пропозип ж  
поступило. Самовідводу від Біленка О.А. не було.
Голосували: за одноголосно, проти - 0, утримались - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати відповідальним за виконання норм і положень 
колективного договору Біленка О.А.
По п'ятому питанню:
Голова зборів запропонувала внести зміни до Правил внутрішні. -* 
трудового розпорядку працівників Смілянського міськрайонного це:-—« 
зайнятості від 09.11.2018 року. Голова Ради трудового колек~ 
Смілянського МРЦЗ Чемерис Я.В. також запропонувала внести змінн :* 
Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Смілянсь- і  
міськрайонного центру зайнятості від 09.11.2018 року у зв'язку з Правилі** 
поведінки працівників Державної служби зайнятості при користуь_- ж 
соціальними мережами (далі-Правила), затверджених наказом Держав- : г 
центру зайнятості від 21.04.2022 р. № 43/22-22. Текст відповідного наказ; 
Загальних правил поведінки працівників Державної служби зайнятості пг
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. г с т ~ . с о ц і а л ь н и м и  мережами додаються. Голова Ради їх зачитала. 
Питань, доповнень, інших пропозицій від учасників зборів не поступило. 
Голосували: за Внесення змін до Правил внутрішнього трудового 
гсзлосядіо лталізкнхів Смілянського міськрайонного центру зайнятості від 
09 . 11.2018 року одноголосно, проти - 0, утримались - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести зміни до Правит внутрішнього трудового розпорядку працівників 
Смілянського міськрайонного центру зайнятості від 09.11.2018 року у зв'язку 
з прийнятими Правитами поведінки працівників Державної служби 
зайнятості при користуванні соціальними мережами (далі-Правила), 
затверджених наказом Державного центру зайнятості від 21.04.2022 р. № 
43/22-22.

Голова зборів 

Секретар

Кондратенко Н.В. 

Ускова Н.О.
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