
Протокол N9 4

засiilання KoHKypcнoi KoMicii з ltиl,ань проведсllIIя кOнк),рс) Hit ]ilЙня,|"гrl

посади керiвника надавача соцiальних послуг, пiдпорядкованих Службi у
справах дiтей та ciM'i виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради

(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

вiд <15> червня 2021року

Прису,гнi:

Голова Koмicii llayMyK 0.ГI.
Секретар KoMicii !митренко Ю. В.

Члени комiсiI: Балилевич Т.М., Гонтаренко О.В., !,митрiева
О.М., Лебедсв Л.В., Романова I.Б.,

Крупчинська Л.I.

Вiдсутнi: Бочарова Н.М., Березiна В.О.

llорядок дЕннии

l . ОзнайоIчtлення з докумен,гами поданими претенде}Iтом lla I tосалу

директора I \ентру соцiально-психологiчноi реабi:ri,гаrlii дiтей Nq l С:rужби у
справах дiтей та ciM'i виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi
MicbKoi державноТ ад;v iH iстрацiТ)

2. Перевiрка на знання законодавства Украirlи пре1 ендента на зайняття
посади дирсктора I {ен,гру.

3. Презентацiя перспективного плану ро:]ви,I,ку IJeHTpy соtцiа.,tьно-

психtlлtlt i,tHtli' 1эепбilriгацiТ дi гсй N:l. вiдп,-,вiлi на зalпиlаllllrl ,t.teHiB tttlltKvlrcttol'
Koп,ricii щодо llроtsеllення :]азначеноi презентацiТ.

4. Виlначення результагiв l(oIll()pc) ш.lяхом вiдкри tclttl l,олосув{lIIlIя.

Присутнi 7 членiв KoMiciT, що с бiльш нiж 2/З, € кворум.

1. Члени KoMicii ознайомились з документами поданими претеIIденl,ом
на посаду /(иректора I {eHTpy соцiально-ltсихологiчноТ реабiлiтаrliТ дiтей Nql
Служби у справах дiтей,r,а ciM'i виконавчого органу Киiвськоi r,ticbl<oT ра;ци
(КиТвськоi MicbKoi дерлtавноi адмiнiс,r,рачiТ).

2. !реваль В.}О. отримав бiлет Ns1 з наступними питаннями:

l. OcHoBHi роздiли Коrrс,r:и,r,уцii Уrtраirrи.

2. Загалыri криr,ерii дiялыlостi надавачiв соцiа.ltьних послуг (п. 4 Кри герiТв

дiяльностi лtадавачiв соцiальних послуг, затверлжених постановоtо l(абiнету
MiHicTpiB Украilrи вiд 03.03.2020 року ЛлlВ5).



З. OcHoBHi завдаFIня IJeHTpy соцiа.ltьно-психологiчноi реабiлiтачiТ дiтей (п.5
'Гипового По,цоження про центр соLIiально-Itсихо;tогiчноi реабiлiтацii дiтей).

Слухали вiдповiдь !реваля В.Ю. на питання щодо знання
зако н одав ства.

З. !реваль В.Ю, презентував план перспективного розвитку
со цiал ьн о- психол огiч н о [ реабiлiтацii дiтей

]пективного розвитку I-{eHTpy
Nq1 Служби у справах дiтей та

ciM'T виI<онавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (I{иiвськоi MicbKoi
лержавноi адмiнiстрацiI),

Вiдбулось обговорення.

4.Наумук О.П. поставив на голосування пропозицiю рскомендувати
кандидатуру {реваля В.Ю. на посаду директора L{cHl,py соцiалыtо-
психологiчноТ реабiлiтацii дiтей Nч1 Слухtби у справах дiтсй ,га ciM'T
виконавчого оргаlIу Киiвськоi MicbKoT рали (Киiвсьttоi MicbKoi держrвttоТ
адп,тiн icTparliT)

Голосува"rlи: за * 6; проти - 0; утримались - 1,

ВИРIШИЛИ:

1. Визначити .Щреваля BiKTopa Юрiйовича переможцем конкурсу на
зайняття посади директора Щентру соцiально-психологiчноТ реабiлiтацiТ
дiтей Ns1 Служби у справах дiтей та ciM'i виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).
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