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киiвськА оБлАснА рАдА восьмого скликАншI

Рiшення

Про призначення Генерального директора КОМУНАЛЬНОГО
нЕкомшгцIйного шдпри€мствд киiвськоi
оБлАсноi рАди <киiвськА оБлАснА клIнIчнА

лIкАрня

Вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украihи, законiв Украiни <Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, <<Основи законодавства Украiни про
охорону здоров'я>>, шостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27.|2.2017
JЮ 1094 кПро затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади
керiвника державного, комунаJIьного закладу охорони здоров'я>>, Порядку
призначення на посаду та звiлънення iз займаноi посади керiвникiв закладiв
охорони здоров'я, що наJIежать до спiльноI власностi територiальних громад
сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi, затвердженого рiшенням Киiвськоi обласноi
ради вiд 19.09.2019 J\Ъ 663-30-VII, Регламенту КиiвськоI обласноi ради VIII
скликання, затвердженого рiшенням КиТвськоI обласноi ради вtд 24.|2.2020
J\Ъ 017-01-VПI (зi змiнами), подання голови KoнKypcнoi KoMicii з проведення
конкурсу на llосаду Генера;rьного директора КОМУНАЛЬНОГО
нЕкомЕрцIЙного пIдприемствА киiвськоi оБлАсноi рАди
(КИiВСЬКА ОБЛАСНА клIнIчнА лIкАрFUI) i управлiння з питань
комунальноТ власностi та житлово-комун€Lльного господарства виконавчого
апарату КиiвськоТ обласноI ради, враховуючи висновки i рекомендацii
постiйних комiсiй КиТвськоi обласноi ради з питань охорони здоров'я,
материнства, дитинства, соцiального захисту населення та пенсiонерiв, з питань
управлiння комунальною власнiстю, приватизацiТ, житJIово-комун€шьного
господарства та впровадження енергозберiгаючих технологiй, Киiвська обласна
рада вирiшила:

1. Призначити Клюзка IBaHa В'ячеславовича на посаду Генерального
директора комУНАльного нЕкомЕрцIЙного шдприемСТВА
киiвськоi оБлАсноi рАди (киiвськА оБлАснА клIнIчнА
ЛIКАРНlI> TepMiHoM на п'ять poKiB на умовах контракту як такого, що перемiг
у KoHKypci.

2. Щоручити виконавчому апарату КиiЪськоТ обласноi ради пiдготувати для
укладення у встановленому порядку контракт з Клюзком I.B.
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З. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю
тf --,-,- ^- --^т ^.-^эноi ради з питань охорони здоров'я, материнсТВа, ДиТинсТВа,киlвсько1 QOлас

соцiалъного захисту населення та пенсiонерiв i заступника голови Киiвськоi

обласно ову Т.М.
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VIII СКЛИКАННrIрАдА

РОРПОРШЖЕНIIЯ
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iъд. КиiЪ

з. К"тпозКу I.B. вжитиlнеобхiдНID( зЕжодiв щодо внесенЕя вiдповiдншr змiн

до единОrо д.р*Чч"о.О рД".rрУ ор"д*Них осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та

про призначенпя Грнерального директора Коw 
л ffi

нЕкомЕрЦйlого шiдIри€мствА киЬськоi оБлАсноI рАш
<киiвськА оБлАснА клшrчнА лIкАрнь)

I

!i 
o"i" пDо IIpaIшo 

- - в Украiни <ПроВiдповiдно до Кодексу законiв про цраIцо Украiни, закон1

мiсцеве .*о"р"ду"анЕя ъ YKparHb>, <<Основи зЕIконодавства Украiни про

охорону ,доро","rrl рiшення киiiськоi обласноi ради вiд 19 "ч:у:9]:_::у
:Vs боз-зо-VII <Про затвердження Порядку призначеннrI на посаду та звlльненшI

iз займаноi посади керiвrlикiв закладiв охороЕи здоров'я, що наJIежать до

спiлъноi uou.ro.ri 
".рйоfri*ьнIл( 

цроМад сiтц селищ, MicT Киiвськоi областЬ,

рiшення КиiЪськоi oOou."irT ради вlд 24 пистопада 2O2t року Nb 191_07_VIII

оПро приlначешil _]Iф:оЕIJIъного директора коIчм{лпьного
нЕкомЕрIIиного шjцрйемствА киtвськоi оБлАсноi рАд{
ккrдвськА оБЛАСнА кшНIIIнА ЛIКАР[UI> :

I

1. ПризначитИ Ктпозlса IBaHa В'ячеславовича на поса,ry Генератlъного

дrпр.оrорu комунд;ъ,Ного нЕкомЕрIцfu{ого _ цщиемств_Д
ffiБёЬкот оЬЙсноТ рдда <кl_.двськд оБJIАснА кшнIIIнА
шкАРIIб) з 26 оr.rо.rф а 2021 рокry TepMiHoM на п'ять poKiB на yMoBED(

контракту 
|

i

2. Управлiнrпо з питdнь коNtунаJIъноi впасностi та житлово-ко}tунапъного

господарства виконавчого| апарату КиiЪськоi обласноi ради довести до вiдома

Кrдозка I.B. дане розпорядlкенЕя в одноденний TepMiH,

l

цромадсъкLD( формувань.



4. Контроль за виконанням цього розпорядженЕя з€ллиш€шо за собою.

Пiдстава: рiшення КиiЪськоi обласноi Ради вiд 24 листопада 202L рокуNs 191-07-VIII пПро призначення Генерального директора
ко]чм{А.IIьного нЕкомЕрLцйfi{ого шдриемствЪ
киiвськоi оБлАсноi рАдI <кlдвськд оБлАснА
КШНIЧНА ЛКАРFUI>;
с.гryжбова записка заступника керуючого справ€шuи - начаJIьника
управлiння з питань комунапьноi власностi та житлово-
коIчIунщIьного господарства виконавчого апарату КиiЪськоi

р4ди Головiна О.В.
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