ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Рашівського пси
П'ятниця, 04 серпня 2017, 12:57 -

НАЗВА ОБ’ЄКТУ: Рашівський психоневрологічний будинок-інтернат.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: Полтавська область, Гадяцький район, с. Рашівка, вул.Миру,30.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: директор Рашівського психоневрологічного
будинку-інтернату.
ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 3 роки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Громадянство України, вільне володіння державною мовою.
Повна вища освіта за відповідною галуззю знань (маґістр, спеціаліст). Стаж роботи на
керівних посадах – не менше 5 років.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: посадовий оклад 4464 грн., відповідно до спільного наказу
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я
України від 05.10.2005 № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” (із змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із
змінами) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від28.12.2016 №1037
“Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери”.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на участь у конкурсі:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів;
- біографічну довідку;
- копію диплома про освіту;
- копію паспорта;
- декларацію за минулий рік;
- попередження про спеціальні обмеження;
- довідку про відсутність у особи судимості;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- дві фотографії розміром 6х4 см;
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- копію трудової книжки;
- сертифікат про проходження наркологічного огляду;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- інші документи, передбачені чинним законодавством.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ документів:
Прийняття документів здійснюється протягом 20 календарних днів з дня опублікування
оголошення на офіційних сайтах Полтавської обласної державної адміністрації та
Полтавської обласної ради за адресою: вул.Ціолковського,47, м.Полтава, 36023,
Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної
адміністрації (кім.203).
Кінцевий термін прийняття заяв: до 16.00 год. 23 серпня 2017 р.
Довідка за тел.: 68-12-62, 63-61-42.

Голова конкурсної комісії О.Є. Пругло
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