
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.01.2020 № 11/2020-р/к 

 
 
 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  

категорії “Б” – директора Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної 
державної адміністрації 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

Посадові обов’язки Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе 
персональну відповідальність за виконання покла-
дених на департамент завдань, визначає ступінь від-
повідальності заступників директора департаменту, 
керівників структурних підрозділів департаменту; 
затверджує положення про структурні підрозділи де-
партаменту і функціональні обов’язки його праців-
ників, видає у межах своєї компетенції накази, ор-
ганізовує і контролює їх виконання; 
розпоряджається коштами в межах затвердженого 
кошторису доходів і видатків на утримання депар-
таменту; 
призначає на посади і звільняє з посад працівників 
департаменту; 
забезпечує ефективне і цільове використання від-
повідних бюджетних коштів; 
організовує виконання Конституції і законів України, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, наказів Міністерства охорони здоров’я України, 
інших центральних органів виконавчої влади та 
здійснює контроль за їх реалізацією; 
готує пропозиції та забезпечує організацію виконання 
заходів щодо проведення реформування у сфері охо-
рони здоров’я відповідно до поставлених завдань, 
прогнозує розвиток мережі закладів охорони здоров’я 
області та нормативне забезпечення населення ме-
дико-санітарною допомогою; 
здійснює державний контроль за дотриманням за-
кладами охорони здоров’я правил, норм, стандартів у 
межах визначених повноважень; 
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 здійснює організаційне і методичне керівництво ро-
ботою закладів охорони здоров’я з питань надання 
лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя населення на 
відповідній території; здійснює заходи спрямовані на 
запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, 
епідемій; 
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і 
протидії корупції; 
забезпечує у визначений законом строк розгляд звер-
нень громадян та їх об’єднань, вживає заходи щодо 
усунення порушень прав та законних інтересів гро-
мадян, здійснює контроль за цією роботою у закладах 
охорони здоров’я області; 
забезпечує доступ до публічної інформації, розпо-
рядником якої він є; 
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію 
державної політики стосовно захисту інформації з 
обмеженим доступом; 
забезпечує захист персональних даних. 
забезпечує у межах своїх повноважень виконання 
заходів з мобілізаційної підготовки, цивільного захис-
ту населення, дотримання вимог законодавства з 
охорони праці, пожежної безпеки; 
організовує і здійснює медико-санітарне забезпечен-
ня під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 10990,00 грн, інші виплати – від-
повідно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік інформації, необхід-
них для участі в конкурсі, та 
строк їх подання 

1. Реквізити документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України. 

2. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основ-
них мотивів щодо зайняття посади державної служби, 
до якої додається резюме за формою, визначеною Ка-
бінетом Міністрів України. 

 3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не за-
стосовуються заборони, визначені частиною третьою 
або четвертою статті 1 Закону України “Про очи-
щення влади”, та надає згоду на проходження пе-
ревірки та оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного закону. 

4. Підтвердження наявності відповідного ступеня 
вищої освіти. 
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5. Підтвердження рівня вільного володіння дер-
жавною мовою. 

6. Відомості про стаж роботи, стаж державної 
служби, досвід роботи на відповідних посадах згідно 
з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону Ук-
раїни “Про державну службу”. 

Термін подання документів до 24 січня 2020 року 
включно до 17 год. 00 хвилин. 

Документи приймаються за адресою:  
майдан Незалежності, 2, м. Хмельницький, 29005, 

каб. 211-212 
Додаткові (необов’язкові 
документи) 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуван-
ням за формою згідно з додатком 3 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби

Місце, час і дата початку 
проведення тестування 

Конкурс (електронне тестування) буде проведено  
30 січня  2020 року о 10.00 за адресою: майдан 
Незалежності, 2, м. Хмельницький, каб. 114  

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Гурна Олена Миколаївна, тел. (0382) 65-72-26,  
personnel2@adm-km.gov.ua 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

1 Освіта Вища освіта за ступенем не нижче магістра
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби кате-

горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах міс-
цевого самоврядування, або досвід роботи на керів-
них посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 
4 Володіння іноземною мовою - 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  

1 Уміння працювати з 
комп’ютером 

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача; 
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel); 
 
навички роботи з інформаційно-пошуковими си-
стемами в мережі Інтернет; 
знання сучасних технологій з електронного уря-
дування 

2 Необхідні ділові якості Управління організацією і персоналом; 
впровадження змін; 
комунікація та взаємодія; 
орієнтованість на якість і результат 
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3 Необхідні особистісні 
якості 

Лідерство; 
відповідальність; 
організованість; 
емоційна стабільність; 
навички самовдосконалення, саморозвитку і само-
освіти

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного службов-
ця відповідно до посадо-
вої інструкції (положення 
про структурний підроз-
діл) 

Закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”; 
“Про державні фінансові гарантії медичного об-
слуговування населення”; 
“Про донорство крові та її компонентів”; 
“Про екстрену медичну допомогу”; 
“Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення”; 
“Про захист людини від впливу іонізуючого ви-
промінювання”; 
“Про захист населення від інфекційних хвороб”; 
“Про заходи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і перекур-
сорів та зловживанню ними”; 
“Про лікарські засоби”; 
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори”; 
“Про протидію захворюванню на туберкульоз”; 
“Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий 
і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”; 
“Про психіатричну допомогу”; 
“Основи законодавства про охорону здоров’я” 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


