
С В Я Т О Ш И Н С Ь К А  РА Й О Н Н А  В М ІС Т І КИ ЄВІ 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Jyfo ________

Про проведення конкурсу на зайняття 
посади директора комунального 
некомерційного підприємства 
«Консультативно-діагностичний центр»
Святош инського району м. Києва

Відповідно до статей 36 та 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частини десятої статті 16 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я, П орядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, 
розпорядження Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про 
порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та 
організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва» (в редакції розпорядження Київського міського гол о ви ’'в ід  
13 червня 2018 року № 383), розпорядження Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 07 вересня 2018 року № 513 «Про 
затвердження П орядку укладання контрактів з керівниками підприємств, 
установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва та передані до сфери управління Святош инської районної в місті Києві 
державної адміністрації»:

1. Провести конкурс на зайняття посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» 
Святошинського району м. Києва.

2. Н ачальнику відділу охорони здоров’я Святошинської районної в місті 
Києві держ авної адміністрації Н. AJIEKCECHKO не пізніше ніж через 15 днів 
після оприлю днення цього розпорядження забезпечити подання до відділу 
управління персоналом Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації відповідно до вимог пункту 11 Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров'я, затвердж еного постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 
2017 року № 1094 з метою включення до складу конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального



некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» 
Святошинського району м. Києва:

представників Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, як органу управління;

представників трудового колективу комунального некомерційного 
підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району 
м. Києва, обраних на загальних зборах трудового колективу;

представників галузевих професійних спілок, громадських об'єднань у сфері 
охорони здоров'я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері 
запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких 
громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення 
конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

3. В. о. начальника відділу управління персоналом Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації Ю. ВДОВЕНКО забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження та оголош ення про початок формування 
конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Святош инської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова
Згідно з оригіналом: 
Начальник відділу 
Організації діловодств 
Оригінал знаходиться

Сергій ПАВЛОВСЬКИИ

Тетяна ЛОЗОВА


