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попАснянсъкА рАйоннд двр}кАвнА АдмIнIстрАцlя

ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI
попАснянськд рдйоннА вlйськово-цивIльнА

АдмIнIстрАцIя лугАнськоi оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районноТ державноТ алмirriстраuiТ -

керiвника районноi вiйськово-цивi.llьноТ алмiнiстраltiТ

03 rерьц g 2Г?О/э I Iопасна

Щодо органiзацiйних tlитань проведеtlttя конкурсу на замiщення посади
директора Комунального закладу <<Попаснянський районний центр
надання соцiальних послуг))

Керуючись статтями 6, 2З, 4l Закону УкраIни пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, пунктом 5 частини третьоi cTaTTi 4, пунктом 8 частини третьоТ
cTaTTi б Закону УкраТни uПро вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiТ), статтею 9,

пунктом 15 частини четвертоТ cTaTTi l1, частиною другою cTaTTi l3 Закону
Украiни кПро соцiальнi послуги>, вiдповiдно до Положення про конкурсну
комiсiю, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керiвника
надавача соцiальних послуг державного/комунального сектору, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03 березня 2020 року JY9200,

з метою кадрового забезпечення системи надання соцiальних послуг на

районному piBHi,
зобов'язую:

l. Оприлюднити на офiuiйному веб-сайтi ПопаснянськоТ районноТ
державноi адмiнiстрашiТ оголошення про проведення конкурсу на замiщення
посади директора Комунального закладу <<Попаснянський районний центр
надання соцiальних послуг)), затвердивши його текст, згiдно з додатком 1 до
цього розпорядження.

2. Затвердити перелiк питань для перевiрки на знання норм вiдповiдного
законодавства Украiни згiдно з додатком 2.

3. Начальнику управлiння соцiального захисту населення ПопаснянськоТ

райдержалмiнiстрачiТ Наталii СКРЕБЦОВIЙ забезшечити прийняття заяв та

документiв, визначених Положенням про конкурсну комiсiю, умови та порядок
проведення конкурсу на зайняття посади керiвника надавача соцiальних послуг
державного/комунапьного сектору, вiд претендентiв на замiщення посади
протягом 15 календарних днiв з дня публiкаrriТ оголошення про проведення
конкурсу.

N,Vв -к



2

4. Призначити уповноваженою особою на надання iнформацiТ про конкурс
та прийняття документiв для участi у KoHKypci ВИЧИСЕНКО Вiкторiю
начальника вiддiлу управлiння персоналом та документообiгу управлiння
соцiального захисту населення райдержадмiнiстрашii.

5. Визначити, що документи для участi у KoнKypci приймаються з 04 по 18

червня 2020 року:

_ особисто - за адресою: MicTo Попасна, площа Миру, 2, другий поверх,

кабiнет ]ф 209, щоденно, з понедiлка по четвер - з 08-00 до 17-00 ГоДИнИ

(п'ятниця до 16-00 години), субота, недiля - вихiдний;

Роман ВЛАсЕнко

- електронною поштою _ на електронну адресу: usznkadry@gmail.com.

Голова районноi державноТ
адмiнiстрацiТ - керiвник районноi
вlиськово-цивlльноl адмlнlстрацl l


