
щ
t}икоt{АвчиЙ oPl,AII киiвськоI мlськоi рАди
(киТвськА MIcbKA лЕржАI]I-{А АлмIFIIстрАI lIя)

дЕпАртАмш],нт соtцt АJI bнoi поJIlтики

нАклз

зайняття IIосади /{ирек,гора
КиТвського мiського комун€шьного
центру комплексноТ реабiлiтаItiТ,цля
осiб з iнвалiднiстю внас"lliлок
itlтелекту€Lльних
<'Грамплiн>

IlOP}lIltJ IlIl

Вiдповiдно до cTaTTi l3 Закоrrу УкраТни uПро соцiальнi посJIуI,и)),

постаI{ови Кабiне,гу MirricTpiB YKpaTrr{l вiд 03 березня 2020 року JЮ 200
<Гlро затверджеllня I-Iоложення про *["*yp.ny комiсiю, умови та порядок
IIроведення KotlKypcy на зайня,гr,я r]ocallЦ керiвника надавача соцiальних послуг
державного/комунчuIьного сектору>, ПqложеI{ня про /-I.епартамент соцiальноТ

КиТвсь[соТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрачiТ), затвердженогр розпорядженIIям виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ $,ricbKoT державноТ алмiнiстрацiТ) вiд
l2 лютого 2013 року JФ l75 (у редакЦiТ розпорядження виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ ЙiськоТ державноТ адмiнiстрашiТ) вiд
04 червня 2О20 року Nл 805)

НАКАЗУ}о:

l, ()голосити конкурс на замittlенI]я uф*uпr"оТ посади директора КиТвського
мiського комуIlального IlcнTpy KoMпJIeKplloT реабiлiтацiТ для осiб з iнва;liлнiстю
внасл iltoK i лtте,llектуал btl их llopylueн ь <Трам пл i н> (лал i - Конкурс).

2. Затвердити текст оголошеttня на зфйняття посади директора КиТвського
мiського комунального центру комплекРноТ реабiлiтацiТ для осiб з iнвалiднiстю
внаслiдок iнтелек,гуаJIьних порушено utраrплiн>>, згiдно з додатком l.

3. Затвердити текст оголошення про пЬчаток формування конкурсноI KoMiciT

для проведення конкурсу на зайняття посади директора КиТвського мiського



комун€tльного центру комплекснот
внаслiдок iнтелекту€Lпьних порушень (

4. Зат,вердити перелiк
законодавстI]а У краТн и,

запиl,ань /lля tI

згi/(лtо з /to/lal,

5. Заступнику начаJIьника вiллiлу
соцiальноТ полiтики виконавчого ор
мiськоi державноТ адмiнiстрашiТ) (даlri *
l) злiйснити протягом l0 календарни
про tIроведення конкурсу прийняття
конкурсноТ KoMiciT вiд суб'сктiв систем,
статтею 8 Закону УкраТни uПро соцiаль

2) пiлготовити не пiзнiше нiж через
затвердження персонального складу
l[e пар,гаменту кандидатур.

6. Конr,роль за виконанням цього нак

!иректор {епартаменту

ll

рсвiрки на знання норм вiдповiлног.о
,)
J.

правлiння персоналом Щепартаменту
у КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ
партамент) Оленi ОЛЕКСIСt{КО:

днiв пiсля оприлюднення оголошення
ропозицiй щодо кандидатур до склалу
наданIIя соцiальних послуг, визначених
:i послуги>;

5 календарних днiв
:онкурсноТ KoMiciT,

з€Lлиtшаю за собою.

Руслан СВI'ГJrИЙ

про€кт наказу про
згiдно поданих llo


