llодаr,ок l
до наказу /{епартамеIl.гу соцiальнот полiтики
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
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про проt]еllення Ko}lKypcy на зайня,гтя lIосади директора КиТвського мiського
комунальLlого llel,ITpy KoMllJIeKcHoT реабiлiтаltiТ для осiб з iнвалiltнiстю
вttаслiдок irlr,елекr,уаJlьних llopyllIeHb к'I'рамltлiн>

I,Ia пi:tставi наказУ /]епартаМеI{т,У collia.пbtloT llолiтики виконавчого
орга}{у
КиТвськОТ MicbKOT ралИ (КиТвськоТ MicbKoT лержавнОТ адмiнiстраrriТj
'i,,r
<I-Ipo оголоше}lнЯ конкурсУ на зайнятr.Я посади директора
рокУ J,ft
китвського мiського комун€utьного Центру комплекснот
реабi.lriтацiт для осiб з
iнвалiднiстю Внаслiдок iнтелекту€шьних llорушень <трамп;tiн> та вiдповiдно
до
частиIlи лругоТ cT.l3 ЗаконУ УкраТни uПро соцiальнi послуги)), постанови
Кабiнету l\4iHicTpiB УкраТни вiд 03 березня zozo
року м 200 uПро затвердження
I Iоложення про Kot{Kypcнy комiсiю,
умови та порядок проведення конкурсу на

зайняття посади

керiвника надавача соцiальних

IIослуг

Мiсце знахо/lження КиТвського мiського комунального

lle'Tpy

лержав}{ого/комун€Lпьного

сектору> оголосити конкурс на зайняття поauд"
llиректора Китвського мiського комуналь}|ого l.(et{Tpy комплекснот
реабiлiтацiт
/lJIя осiб з irIBalli/ttricтю вttас.lliдок iн,ге.llекr,уаJlь}{их Ilорушень <<1'рамплiн>
(ла"lIi , I(еrr,гр

).

комплексноТ реабi"цiтацiТ д"гrя осiб з iнвалi;tнiстю внас.гliдок iHTelleKTyunr""*
IIopyIUeHb <Трамплiн>: проспект Свободи, 26, м. КиТв.
основними напрямками лiя-llьнос.гi [{ентру с:
- створення умоВ для зменшення та подолання iнтелектуЕU]ьних i
фiзичних

гrорушень, запобiгання таким порушiенням, коригування порушIень
розвитку, формування та розвиток основних соцiальних i ,rody1or"*

-

-

навичок;
проведенt{Я (наланнЯ) комплексу захоДiв (послУг)

з ранньоТ, соцiальноТ,
психолоГiчноТ, психолоГо-педагоt,iчноТ, професiйноТ та Tpy:toBoT
реабi.lri,гашiТ (абiлi,гаuiТ) вi,ltповiдно до потреб особи. Реабiлiтацiйнi iч*од,

(гlосltугИ) провоДятьсЯ (ttаltаtотЬся) виклtочIlО на пi/tст,авi iндивillуаJlьt{их
гt.llaltiB реабi.lrir.ацiТ осiб, скJIале}lиХ з ме.I.оЮ
рсалiзацiТ illдивiдуо,r,,"*
Itрограм реабiлi.гацiТ, iз заJIученням /lо
участi в цboмy гIроцесi осiб i TxHix
батькiв або законних представникiв;
проведення заходiв (надаttня llослуг), зокрема з професiйноТ орiснташiТ,

опануваннЯ особамИ трудових навичок,

у тому числi в майстернях,
визначення TxHix можливостей для подаJlьшого професiйного навчання;
сприяння у BcTaHoBJleHHi опiки чи ltiк.l]ува}{ня в
разi визнання особи, яка
мае iн,геrlектуалььti Ilорушення, неlliсзлатною або якщо lT дiсздатнiсть
обмежена.

заробi,гrrа пла,га директора I {ен.гру визнача€ться вiдповiдним Наказом
MirricTepcTBa coltia_llbHoT rrолir,ики УкраТлlи вi,ц l8.05.20l5
року м 526 *Про
умови оIlла,ги працi праrдiвникiв зак"тlадiв соцiа,Iьного захисту дiтей, .u*ruoi"
соцiального обслуговування, закладiв соцiальнот пiдтримки сiмей,
дiтей та
молодi i uентрiв соцiальних служб для сiм'i, дiтей та молодi>.
11риймання документiв вiд гlретендентiв здiйснюсться з 8.00 години
по l7.00
годину з 4 жовтня по l8 жов,гня 202l року.
гlриймаtоться за аllресою: 03l65,
/[окументи tIриимаlоться
/{Uкумс}t,l,и
03 l 65, просIlект Любомира Гузара, 7,
м. КиТв, каб. J\l

4l0. Ilлектроtlна

а/lреса: olena.oleksiienko@kmda.gov.ua

/(ля учаС,гi в KoHKypci пре'геtlлент особисто tlollac ,гаlабо наllсиJIа€ еJIек.l.ронною
tIоLl]l,ою,гакi документи
- заяву про участь у KoHKypci за визначеною
формоlо;
- r{€U]еж}{им чиноМ завiренi копiТ документз, Що посвiдчуе
особу, документа про
освi,гу, труловоТ книжкИ або iншИх документiв,
що засвiдчують досвiд роботиj
- автобiографiю таlабо резюме (за вибороI\{
учасника конкУрсу);
- мотивацiйний Jlист, складений ловi.llьнiй
у
формi;
- довiлку про вiдсутнiсть сулимостi;
:

-

перспективний план розвитку Китвського мiського комунального
центру
комплекснот реабiiriтацiт для осiб з iнвалiднiстю
iнтелектуuпr""*
"паслiдо*
IIорушlень <Трам пл iH>.
KpiM зазначених документiв, tlpel,etulellT. може /lollaTцol]o поllавати
докумен.ги

сl,осовно ocBi,rty робоr,и, професiйllоТ Koмt|eTellTtlocTi,
.T

репутаrriТ
(харак,геРис,гики, рекоменДаltiТ, HayKoBi публiкаlriТ
тоrцо).
У разi Ilодання заяви та докумеtt,iв ,,"'rrЬ еJIек'роl'ною llоlul.ою пре.tеrrлен.t
ito
tlроходЖеннЯ перевiркИ на знанНя норм вiдповiдriого
законодавства УкраТни
додатково подас власноручttо пiлгlисану заяву.
квшiфiкацiйнi вимоги до претендентiв:
ocBiTa другого рiвня за ступенем
"rr,iu знань;
магiстра та спецiальнiстю вiдповiднот галузi
стаж роботи У вiдповiднiй
сферi дtiяльноСтi на керiвлlиХ посадах нижчоI.о
рiвня - n. пл.п,uе нiж 5 poKiB.
11ретенденти не допускаються до
участi , по"фрсi у разi:
- неподання ними повного пакета локументiв;

-НеВiДПОВiДНОС'Гi КВаriфiкацiйним вимогам,
визначеним fiовiдником
КВаЛiфiКаlliЙНИХ ХаРаКТеРИСтик професiй прашiвникiв
<випуск 80 <соцiальнi
IlослуI,и)), за,гвер/lжениМ наказоМ МiнсоцпО.lti,гики
вiд 29.0З.2оl7 J\Ъ 5l8;
- наявttос,гi I{e зня,гоТ або не tlогашIеtlоТ в
усl,аI{овлеI{ому законом llорядку
судимостi, заборони займати вi/tповiлrri посаi" або займатйся
певними видами

/1lяJtьнос,гl.

[IроведеrJня конкурсу на зайняття посади
директора КиТвського мiського
комунального центру комгlлексноТ
реабi.пiтаrrii Для осiб з iнвалiдtлiстю
вгlаслiдок iнтелекту€шьних поруцlень <1'рамплiн>
вiдбудеться в примiщеннi
flепартаменту соцiальнот полiтики виконавчого оргаr{у Китвськот MicbkoT
Ради
(КиТвськоТ MicbKoT ДерЖавноТ адмiнiстраuiТ)
25 жовтн iozl року о l4.00 год.
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lIодат,ок 2
/to наказу l[епарт,аме}r,гу cot(ia;lbHoT по-пir.ики
виконавчого opt,ally КиТвськоТ MicbKoT рали
( КиТвс ькоТ Mi ськоТ дсржавlrоТ алм i н icT.pal
tiT)
Вiл

ИilИ/{ч ////
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tlpo початок формуванI"lя KoHKypcrloT KoMiciT лля проведенFlя конкурсу tla
зайняттЯ посадИ директоРа КиТвсьКог.о мiсьКого комУнальногО ЦеI]тру
комплекснот реабi.тriтацiт для осiб з irrвалiднiстю вttаслiдок iнтелектуЕцIьних
порушIен ь <'Грам пл i lt>

Вiдповiдно до Закону украТни uПро соцiа.llьнi послуги)>, Г[останови Кабirrету
MiHicTpiB УкраТни вiд 0з березня 2о20 року Jф 200 <IIро за.гвердlження
.га порялок
[Iо-тlоженt{я про конкурсну комiсiю,
прове/iення конкурсу lra
умови

зайttя,г,t,я Ilоса/tи
ксрiвrlика
Ilа/lавача соlliальних
/1сржавllого/комуtlаJI l,tloI,o сек,tору) /[еllарr,амеtr,г cottia;tbHoT

tlосJ|уг
по"llir.ики

викоtlавчоt,О opI,aHY КиТвсt,кОТ MicbKoT ра.,tИ (КиТвськоТ MicbKoT дерхсавttоТ
алмiнiстраLriТ) oI,oJloшtye про IIочаток формування коrtкурсноТ KoMiciT /lJIя
I]роведеl]ня конкурсу на зайняття посади директора КиТвського мiського

комунаJlьного tteHтPy комllлексноТ реабiлi,гаuiТ для осiб з iнва;riднiстю

iдок i нтелекr,УаJl ьн и Х пору tI Iet{ ь <'['рам rrл i н>>.
Конкурсна комiсiя утворю€,гься у ск.rlадi не MeHlIl як tl'ять осiб.
llo склаДу конкуРсноТ KoMiciT У рiвнiЙ кiлькосr,i входять tIредставники суб'сктiв
системИ наданнЯ соцiальниХ послуг, визначеI{их статтек) 8 Закону УкраТни
<IIро соцiальнi гlослуги), а саме:
l) уповноваженi органи у сферi налання соцiальних послуг;
2) отримувачi соцiальних посJIуг;
3) llадавачi соltiа.шьних Itослуl-.;
4) об'с.,tt{аtlня rtраui вникi в сисr,еми tIадаtI ttя col (iаль[lих I]ослуг;
5) об'с:.'tнаtlня ttа,цавачiв соtliаltьllих rIocJIyI.;
6) об'с:tнаtltlя отримувачiв соltiальних посrrугl;
/{о cK.lla;ly конкурсноТ KoMiciT не можуть входити I]редставники того надавача
соцiальних t]осJIуг ltержавного/комунаJIьI{ого сектору, в якому проводиться
конкурс на зайня,г,гя посаllи керilзника.
пропозиrtiт rцодо кандидатур до ckJlally конкурснот koMiciT можна надава.ги з
tt.00 до l7.00 (обiлrrя IIерерва з l2.00.цо l3.00), llрот,ягом l0 календарних
днiв з
/lа,tи огlриJIюдt{енtlя оI,оJlошIеrlня до вiддiлу управлiння персонЕUIом за адресою:
бульвар Любомира Гузара,7, м. КиТв, каб.4l0, тел. 408-07-17
Btl асл

Додаток 3
до наказу .Г{еrrартаменту соцiал ьноТ по"lliт.ики
виконаItчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
(КиТвс ькоТ й9,ькоТ державноТ адм i н iстрацiТ)
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I-Iерелiк
запита}{ь для перевiрки на знанI{я норм вiдповi.цного законодавства УкраТни
кандидатiв на зайгtят'гя посади директора Китвського мiського комуtlzlльного
IlеlI,гру KoMllJleKcHoT реабilliтаltiТ.цrrя осiб з illваrIiдttiстю вltаслiдок
i

l

.

2.
3.
4.
5.

lrте"пск,гуал btl

и

х пору

lI le tl

ь <'['рам пл

itl>

[l{o тaKe базовi соцiаrrьнi гtос.llуги? Iх ви.ltи.
Чиtl1-1ики, lI(o можуть зумовити скJIадпi жиr-гсвi обсr.авиtlи.
Х,го с надавачами соцiальних llос"пуг?
Х,го с отримувачами соцiа.llьних пос.ltуг?
Якими нормативно-правовими ак.tами регуJIю€ться сфера налання
соцiальних послуг?

та структура Peccтpy налавачiв та отримувачiв
соцiальних послуг?
7. /{ержавнi стандарти соцiа.тlьних послуг?
8. Якi етапи ведення випадку?
9. ()clroBHi rti,lli надання соlliальних посJIуl-.
l 0. OcгroBtli llриltltипи на/(анltя coIliaJlbliиx tlосJlуг.
l l. II{о,гакс суllсрвiзiя?
l2. Сфера дiТ ЗакоНу УкраТни <IIро coltimbrri [IосJlуги)).
l3. оцiнювання гtо,греб особи/сiм'Т у соцiаlьних послугах.
l4. tl{o передбачас.цоговiр про Надання соtliальtлих послуl"?
l5. tIорялок здiйсrlення послуги, що надасться екстрено (кризово).
lб. Ilадаrtня соцiа;Iьних послуг шJIяхом соцiального замовлення.
l7. Змiст, обсяг, умови та порядок [Iадаllня соцiальltот послуги соцiальllого
суI]роводу сiмей (осiб), якi перебувають у складних життсвих обстави}{ах.
l8. Загальнi пiдходи щодо органiзаrtiт та надаr{ня соцiалl,нот послуги денного
догляду.
l 9. I lpoBelle'llя монi,горингу }IадаIlня соцiшIьних rrослуг.
20. оцiнка якосr,i соtliыlьttих IlосJlуг.
6. Ме,га створення

