ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» - заступника
начальника відділу Служби забезпечення діяльності керівництва (самостійний відділ),
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного,
консультативного забезпечення діяльності Служби забезпечення
діяльності керівництва та заступника Міністра, створення
належних умов для роботи.
2) Формування регламентів та графіків роботи заступника
Міністра, організація проведення нарад, зустрічей, службових
відряджень та інших заходів за участю заступника Міністра.
3) Попередній розгляд та опрацювання документів, що надходять
до Міністра, у тому числі документів з грифом «Для службового
користування», підготовка проєктів резолюцій.
4) Опрацювання вихідної службової документації Міністра,
проєктів нормативно-правових актів та супровідних документів, а
також у разі потреби, надання пояснення відповідальним
виконавцям з відповідних питань.
5) Підготовка проєктів доручень, службових листів, доповідних
записок за підписом заступника Міністра, моніторинг за
виконанням доручень та контрольних документів.
6) Виконання інших функцій відповідно до покладених на Службу
забезпечення діяльності керівництва (самостійний відділ) завдань.
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 14 500 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
призначення на посаду
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
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підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про
рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень
володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим
вимогам,
зокрема
стосовно
попередніх
результатів
тестування,
досвіду
роботи,
професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування.

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

Місце або спосіб
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
проведення співбесіди (із
м. Київ, вул. Грушевського, 7
зазначенням електронної
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
платформи для комунікації
дистанційно).
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Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

вища освіта, не нижче ступеня магістра

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною
мовою

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше двох років
вільне володіння державною мовою (наявність Державного
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння
державною мовою, визначений Національною комісією зі
стандартів державної мови)

4.

Володіння іноземною
мовою

Вимоги до компетентності

Вимога
1.

Управління персоналом

2.

Досягнення результатів

3.

Орієнтація на
професійний розвиток

Компоненти вимоги
-

делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
наставництво та розвиток талантів;
стимулювання командної роботи та співробітництва.
здатність до чіткого бачення результату діяльності;
вміння фокусувати зусилля для досягнення результату
діяльності;
вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
здатність до самовдосконалення в процесі виконання
професійної діяльності;
уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими
сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
ініціативність щодо підвищення професійних
компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
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1.

2.

Вимога
Знання законодавства

Професійні знання
Компоненти вимоги

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
1) Закону України «Про інформацію»
2) Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»
3) Закону України «Про доступ до публічної інформації»
4) Закону України «Про звернення громадян»
5) Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг»
6) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55
«Деякі питання документування управлінської діяльності»
7) Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736
«Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення
обліку, зберігання, використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову
інформацію»
8) Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015
року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство
охорони здоров’я України»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста відділу Служби забезпечення діяльності керівництва (самостійний відділ),
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Збір, моніторинг та аналіз інформації, необхідної для
виконання покладених на заступника Міністра повноважень.
2) Формування регламентів та графіків роботи заступника
Міністра, організація проведення нарад, зустрічей, службових
відряджень та інших заходів за участю заступника Міністра.
3) Попередній розгляд та опрацювання документів, що надходять
до заступника Міністра, у тому числі документів з грифом «Для
службового користування», підготовка проєктів резолюцій.
4) Опрацювання вихідної службової документації заступника
Міністра, проєктів нормативно-правових актів та супровідних
документів, а також у разі потреби, надання пояснення
відповідальним виконавцям з відповідних питань.
5) Підготовка проєктів доручень, службових листів, доповідних
записок за підписом заступника Міністра, моніторинг за
виконанням доручень та контрольних документів.
6) Виконання інших функцій відповідно до покладених на
заступника Міністра та Службу забезпечення діяльності
керівництва (самостійний відділ) завдань.
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
призначення на посаду
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
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освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх
результатів тестування, досвіду роботи, професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування.

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно)
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
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Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

4.

1.

2.

3.

1.

2.

Вимога
Робота з великими
масивами інформації

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані
висновки
Командна робота та
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат
взаємодія
(структурного підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
8) Закону України «Про інформацію» ;
9) Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» ;
10) Закону України «Про доступ до публічної інформації» ;
11) Закону України «Про звернення громадян» ;
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12) Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» ;
13) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №
55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» ;
14) Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №
736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок
ведення обліку, зберігання, використання і знищення
документів та інших матеріальних носіїв інформації, що
містять службову інформацію» ;
15) Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 року № 267 «Про затвердження Положення про
Міністерство охорони здоров’я України».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста експертної групи з питань розвитку екстреної допомоги
Директорату медичного забезпечення, Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Проводить аналіз розроблених іншими структурними
підрозділами апарату МОЗ проєктів документів державної
політики та актів законодавства щодо їх відповідності Закону
України «Про екстрену медичну допомогу», іншим нормативноправовим актам у сфері екстреної медичної допомоги. За
результатами такого аналізу надає розробникам проєктів
обов’язкові до розгляду пропозиції.
2) Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативноправових актів з питань, що належать до компетенції
Директорату.
3) За дорученням керівництва здійснює листування із закладами
охорони здоров’я та готує проєкти відповідей на запити фізичних
та юридичних осіб, з питань, що знаходяться у межах компетенції
Експертної групи.
4) Виконує та бере участь у виконанні доручень Кабінету
Міністрів України, Офісу Президента України, Верховної Ради
України, інших органів державної влади.
5) Забезпечує своєчасний і якісний збір, обробку, аналіз та
використання інформації, необхідної для належного виконання
службових обов’язків.
6) Розглядає проєкти нормативно-правових актів та інших
документів, які надійшли для погодження від інших державних
органів, з питань, що належать до компетенції Експертної групи,
та готує пропозиції до них.
7) Бере участь:
- у заходах з інформування громадськості щодо засад державної
політики у сфері компетенції, готує методичні рекомендації та
надає необхідні роз’яснення;
- у підготовці інформації для засобів масової інформації, утому
числі через офіційний веб-сайт МОЗ, з питань, що належать до
компетенції;
- у складанні звітності про роботу Директорату за
встановленими формами;
- в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників
Директорату згідно з затвердженим планом;
- у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях,
нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування
нормативно-правових актів, що належать до сфери компетенції
державного експерта.
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8) Забезпечує своєчасний і якісний збір, обробку, аналіз та
використання інформації, необхідної для належного виконання
службових обов’язків.
9) Виконує інші завдання керівника експертної групи.
10) Вносить керівнику експертної групи пропозиції щодо
удосконалення своєї роботи.
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
призначення на посаду
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх
результатів тестування, досвіду роботи, професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,

11
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування.

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно)
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою

4.
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Вимоги до компетентності
1.

2.

3.

1.

2.

Вимога
Робота з великими
масивами інформації

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані
висновки
Командна робота та
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат
взаємодія
(структурного підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення»;
Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;
Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я;
Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста експертної групи з впровадження Електронної системи охорони здоров’я
Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (перша посада),
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Розробка та участь у розробленні проєктів нормативноправових актів з питань, що належать до компетенції Експертної
групи з впровадження електронної системи охорони здоров’я
(далі – Експертна група)
2) Підготовка презентаційних, довідкових та інформаційних,
звітних матеріалів про роботу Експертної групи.
3) Організація консультацій із заінтересованими сторонами з
метою залучення їх до процесу формування державної політики
в сфері впровадження електронної системи охорони здоров’я,
узагальнення результатів таких консультацій.
4) Відстеження змін в законодавстві України та формування
пропозицій щодо вдосконалення державного регулювання
сфери цифрового розвитку та інформатизації в системі охороні
здоров’я.
5) Підготовка матеріалів до засідань колегій, апаратних та
інших нарад, забезпечення виконання їх рішень з питань, що
належать до компетенції Експертної групи.
6) Опрацювання контрольних доручень Кабінету Міністрів
України, Офісу Президента України, Верховної Ради України,
інших органів державної влади, розгляд листів, звернень та
запитів, що надійшли до МОЗ з питань, що належать до
компетенції Експертної групи.
7) Участь у роботі постійних комісій, робочих груп,
конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань
щодо застосування нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції Експертної групи.
8) Внесення керівництву Експертної групи пропозицій щодо
удосконалення роботи Експертної групи, формування цілей і
пріоритетів діяльності та стратегічного планування діяльності
МОЗ у сфері компетенції.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
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Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
призначення на посаду
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх
результатів тестування, досвіду роботи, професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.
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Місце або спосіб
проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно)
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
Граб Оксана Дмитрівна
батькові, номер телефону та тел. +38 (044) 253-72-86;
адреса електронної пошти Мельник Інна Володимирівна,
особи, яка надає додаткову тел. +38 (044) 200-06-68;
інформацію з питань
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

4.

Вимога
1.

Робота з великими
масивами інформації

2.

Командна робота та
взаємодія

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані
висновки
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат
(структурного підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
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3.

1.

2.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення»;
Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров'я;
Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року №
411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;
Положення про Міністерство охорони
здоров'я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста експертної групи з впровадження Електронної системи охорони здоров’я
Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (друга посада),
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

1) Розробка та участь у розробленні проєктів нормативноправових актів з питань, що належать до компетенції Експертної
групи з впровадження електронної системи охорони здоров’я
(далі – Експертна група)
2) Підготовка презентаційних, довідкових та інформаційних,
звітних матеріалів про роботу Експертної групи.
3) Організація консультацій із заінтересованими сторонами з
метою залучення їх до процесу формування державної політики
в сфері впровадження електронної системи охорони здоров’я,
узагальнення результатів таких консультацій.
4) Відстеження змін в законодавстві України та формування
пропозицій щодо вдосконалення державного регулювання
сфери цифрового розвитку та інформатизації в системі охороні
здоров’я.
5) Підготовка матеріалів до засідань колегій, апаратних та
інших нарад, забезпечення виконання їх рішень з питань, що
належать до компетенції Експертної групи.
6) Опрацювання контрольних доручень Кабінету Міністрів
України, Офісу Президента України, Верховної Ради України,
інших органів державної влади, розгляд листів, звернень та
запитів, що надійшли до МОЗ з питань, що належать до
компетенції Експертної групи.
7) Участь у роботі постійних комісій, робочих груп,
конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань
щодо застосування нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції Експертної групи.
8) Внесення керівництву Експертної групи пропозицій щодо
удосконалення роботи Експертної групи, формування цілей і
пріоритетів діяльності та стратегічного планування діяльності
МОЗ у сфері компетенції.
1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
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Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
призначення на посаду
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх
результатів тестування, досвіду роботи, професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.
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Місце або спосіб
проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно)
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
Граб Оксана Дмитрівна
батькові, номер телефону та тел. +38 (044) 253-72-86;
адреса електронної пошти Мельник Інна Володимирівна,
особи, яка надає додаткову тел. +38 (044) 200-06-68;
інформацію з питань
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

4.

Вимога
1.

Робота з великими
масивами інформації

2.

Командна робота та
взаємодія

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані
висновки
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат
(структурного підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
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3.

1.

2.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення»;
Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров'я;
Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року
№ 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;
Положення про Міністерство охорони
здоров'я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста відділу організаційної роботи Департаменту організаційного забезпечення,
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Технічне забезпечення підготовчих інформаційних, довідкових
та інших матеріалів до засідань апаратних нарад Міністерства
охорони здоров’я України.
2) Технічне забезпечення підготовчих інформаційних, довідкових
та інших матеріалів до засідань Колегій Міністерства охорони
здоров’я України.
3) Підготовка в межах компетенції проектів наказів МОЗ України,
доручень керівництва МОЗ України, доручень, що відносяться до
компетенції відділу організаційної роботи.
4) Складання списку запрошених та оповіщення керівництва МОЗ
та керівників структурних підрозділів про проведення відповідний
заходів.
5) Взаємодія безпосередньо з начальником відділу щодо
організаційного забезпечення апаратних нарад, Колегій.
6) Дотримання правил внутрішнього та трудового розпорядку та
загальних правил державного службовця.
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
призначення на посаду
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її
подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
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відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копію Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про
рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень
володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів
тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей,
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації
тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби

Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб
проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7 (проведення співбесіди за фізичної
присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно).
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
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Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

4.

Вимога
1. Робота з великими
масивами інформації
2.

Командна робота та
взаємодія

3.

Відповідальність

1.

Вимога
Знання законодавства

2.

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного
підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Компоненти вимоги

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року
№267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
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від 24 січня 2020 року №90) «Про затвердження Положення про
Міністерство охорони здоров’я України»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року
№ 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55»
Наказу МОЗ від 05.11.2020 № 2523 «Про затвердження Інструкції
з діловодства Міністерства охорони здоров’я України»;
Наказу МОЗ від 13.07.2018 року №1312 «Про затвердження
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання
і знищення документів, що містять службову інформацію»;
Наказу МОЗ від 28.08.2020 року № 1977 «Про затвердження
Положення про Департамент організаційного забезпечення».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста відділу контролю Департаменту організаційного забезпечення, Міністерства
охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Здійснення в установленому порядку обліку завдань, реалізація
яких передбачена актами законодавства і дорученнями
керівництва МОЗ України, контроль за виконанням яких
покладено на відділ контролю.
2) Проведення
щоденного
моніторингу
і
підготовки
випереджувальних інформаційних матеріалів щодо строків
виконання контрольних завдань, визначених законами України,
актами і дорученнями Президента України, постановами
Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та
дорученнями Прем’єр-міністра України, зверненнями та запитами
народних депутатів України тощо, а також завдань визначених
дорученнями керівництва МОЗ України, контроль за виконанням
яких покладено на відділ контролю та надання структурним
підрозділам апарату МОЗ України інформаційних матеріалів щодо
строків виконання контрольних завдань.
3) Здійснення підготовки інформаційних матеріалів до апаратних
нарад з питань виконавської дисципліни;
4) Проведення моніторингу та забезпечення виконання
контрольних завдань для доповіді керівництву МОЗ України;
5) Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з
питань, що належать до компетенції Відділу;
6) Систематичне інформування начальника Відділу про хід та
підсумки виконання контрольних завдань;
7) Підготовка проектів наказів і доручень керівництва з питань,
що належать до компетенції Відділу;
8) Надання консультативної допомоги та роз’яснень з питань, що
належать до компетенції Відділу.
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
призначення на посаду
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
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Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її
подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про
рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень
володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів
тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей,
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації
тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).

Додаткові (необов'язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування.
Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно).

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
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Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
Граб Оксана Дмитрівна
батькові, номер телефону та тел. +38 (044) 253-72-86;
адреса електронної пошти Мельник Інна Володимирівна,
особи, яка надає додаткову тел. +38 (044) 200-06-68;
інформацію з питань
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
2. Досвід роботи
не потребує
3.

4.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

Вимога
1. Робота з великими
масивами інформації
2.

Командна робота та
взаємодія

3.

Відповідальність

1.

Вимога
Знання законодавства

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного
підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
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2.

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
Закону «Про статус народного депутата України»
Закону України «Про комітети Верховної Ради України»;
Закону України «Про звернення громадян»
Закону України ««Про доступ до публічної інформації»,
Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»;
Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затверджене
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90);
Типове положення про структурний підрозділ з контролю
апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, затвердженим постановою КМУ від 26 грудня 2003 року
№ 2037;
Інструкція з діловодства у МОЗ України, затверджена наказом
МОЗ України від 05 листопада 2020 року № 2523.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника
відділу діловодства та забезпечення дотримання виконавської дисципліни самостійних
структурних підрозділів апарату МОЗ Департаменту організаційного забезпечення,
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Організація і контроль роботи Відділу діловодства та
забезпечення дотримання виконавської дисципліни самостійних
структурних підрозділів апарату МОЗ (далі- Відділ), розподіл
функціональних обов’язків й завдань між працівниками Відділу та
розробка їхніх посадових інструкцій.
2) Забезпечення впровадження та контроль
дотримання
структурними підрозділами апарату вимог Інструкцій з
діловодства у Міністерстві охорони здоров’я України, регламентів
та національних стандартів у сфері діловодства.
3) Організація діловодства документів з грифом «Для службового
користування» (далі- ДСК) та ДСК СІ (спеціальна інформація).
4) Забезпечення опрацювання вхідних та вихідних документів з
грифом обмеження доступу «ДСК» та «ДСК СІ» (спеціальна
інформація) та забезпечення моніторингу виконання контрольних
доручень, визначених у документах.
5) Контроль за своєчасним поверненням від структурних
підрозділів апарату МОЗ документів з грифом «ДСК».
6) Розробка та подання в установленому порядку пропозицій з
питань вдосконалення забезпечення виконавської дисципліни
структурними підрозділами апарату МОЗ, забезпечення контролю
за виконанням актів законодавства і доручень керівництва МОЗ.
7) Перевірка стану виконання структурними підрозділами апарату
завдань, визначених актами і дорученнями вищого рівня, наказами
і дорученнями керівництва МОЗ, іншими документами.
8) Підготовка для державного секретаря МОЗ аналітичних та
інформаційних матеріалів щодо виконавської дисципліни
працівників апарату МОЗ та внесення пропозицій про притягнення
в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх
невиконання або неналежне виконання.
9) Участь у нарадах, конференція, семінарах, навчаннях та інших
заходах з питань, що належать до компетенції відділу.
10) Виконання інших функцій, що випливають з покладених на
відділ завдань.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 13 700 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
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3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість
чи безстроковість
призначення на посаду

на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного
працівника
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про
рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень
володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим
вимогам,
зокрема
стосовно
попередніх
результатів
тестування,
досвіду
роботи,
професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
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Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб
проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

Місце або спосіб
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
проведення співбесіди (із
м. Київ, вул. Грушевського, 7
зазначенням електронної
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
платформи для комунікації
дистанційно).

Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу
1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною
мовою

4.

Володіння іноземною
мовою

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта, не нижче ступеня магістра
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше двох років
вільне володіння державною мовою (наявність Державного
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння
державною мовою, визначений Національною комісією зі
стандартів державної мови)
Вимоги до компетентності

1.

Вимога
Управління персоналом

-

Компоненти вимоги
делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
наставництво та розвиток талантів;
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2.

3.

1.

2.

Досягнення результатів

стимулювання командної роботи та співробітництва.

здатність до чіткого бачення результату діяльності;
вміння фокусувати зусилля для досягнення результату
діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Орієнтація на
- здатність до самовдосконалення в процесі виконання
професійний розвиток
професійної діяльності;
- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими
сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
- ініціативність щодо підвищення професійних
компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
Знання законодавства у Знання:
сфері
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року
№267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24
січня 2020 року №90) «Про затвердження Положення про
Міністерство охорони здоров’я України»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року
№ 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55»
Наказу МОЗ від 05.11.2020 № 2523 «Про затвердження Інструкції
з діловодства Міністерства охорони здоров’я України»;
Наказу МОЗ від 13.07.2018 року №1312 «Про затвердження
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання
і знищення документів, що містять службову інформацію»;
Наказу МОЗ від 28.08.2020 року № 1977 «Про затвердження
Положення про Департамент організаційного забезпечення».
-
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліста
відділу діловодства та забезпечення дотримання виконавської дисципліни самостійних
структурних підрозділів апарату МОЗ Департаменту організаційного забезпечення,
Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

1) Забезпечення дотримання структурними підрозділами МОЗ
вимог Інструкції з діловодства, регламентів та національних
стандартів у сфері діловодства.
2) Забезпечення формування в рамках СЕД реєстраційнодовідкових карток.
3) Забезпечення роботи СЕД, контроль, координацію та
пропозиції щодо її удосконалення.
4) Здійснення опрацювання та облік документів, в межах
компетенції відділу діловодства та забезпечення дотримання
виконавської дисципліни самостійних структурних підрозділів
апарату МОЗ (далі - Відділ).
5) Здійснення аналізу інформації про документообіг, необхідної
для прийняття управлінських рішень.
6) Організовує ведення в установленому порядку обліку завдань,
реалізація яких передбачена наказами і дорученнями керівництва
МОЗ.
7) Підготовка та надання в установленому порядку пропозиції з
питань удосконалення роботи та організації контролю, в межах
компетенції, за виконавською дисципліною.
1) посадовий оклад – 7 800 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість безстроково
чи безстроковість
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
призначення на посаду
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
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прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копію Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх
результатів тестування, досвіду роботи, професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування.

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно)
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
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переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

4.

Вимога
1. Робота з великими
масивами інформації

2.

Командна робота та
взаємодія

3.

Відповідальність

1.

Вимога
Знання законодавства

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані
висновки
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат
(структурного підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
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2.

Знання законодавства у Знання:
сфері
1) Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
2) Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; 3) Закону
України «Про захист персональних даних»;
4) Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015
року №267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
24 січня 2020 року №90) «Про затвердження Положення про
Міністерство охорони здоров’я України»;
5) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020
року № 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55»
6) Наказу МОЗ від 05.11.2020 № 2523 «Про затвердження
Інструкції з діловодства Міністерства охорони здоров’я
України»;
7) Наказу МОЗ від 13.07.2018 року №1312 «Про затвердження
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання
і знищення документів, що містять службову інформацію»;
8) Наказу МОЗ від 28.08.2020 року № 1977 «Про затвердження
Положення про Департамент організаційного забезпечення».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
06.09.2021_ № 394-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного
спеціаліста сектору підвищення кваліфікації
Управління по роботі з персоналом, Міністерства охорони здоров’я України
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Забезпечення проведення:
- моніторингу виконання завдань та ключових показників;
- оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців апарату МОЗ;
2) Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців апарату МОЗ;
- узагальнення потреб у професійному навчанні;
- планування професійного навчання;
- складання разом із державним службовцем індивідуальної
програми підвищення рівня професійної компетентності за
результатами оцінювання його службової діяльності;
- проведення внутрішніх навчань;
3) Організація роботи щодо стажування:
- державних службовців апарату МОЗ;
- громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах
державної служби в апараті МОЗ;
4) Забезпечення розгляду звернень громадян, підприємств, установ
та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних
депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом,
в межах компетенції сектору.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість на період відпустки без збереження заробітної плати для догляду
чи безстроковість
за дитиною до досягнення нею шестирічного віку основного
призначення на посаду
працівника
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить
один рік з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік інформації,
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
необхідної для участі в
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку
конкурсі, та строк її подання проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року № 246 (зі змінами);
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2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково
зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за
наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній
сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
31) копія Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про
рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень
володіння державною мовою, визначений Національною
комісією зі стандартів державної мови;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим
вимогам,
зокрема
стосовно
попередніх
результатів
тестування,
досвіду
роботи,
професійних
компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі,
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
01 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної
служби (career.gov.ua).
Додаткові (необов'язкові)
документи
Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування.

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
07 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби
Проведення
співбесіди
відбудеться
за
адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7 (проведення співбесіди за фізичної
присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди (із
зазначенням електронної
платформи для комунікації
дистанційно).
Місце або спосіб
вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної
проведення співбесіди з
присутності кандидатів).
метою визначення суб'єктом Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт
призначення або керівником громадянина України або інший документ, який посвідчує особу
державної служби
та підтверджує громадянство України, захисну маску.
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переможця (переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
проведення конкурсу

Граб Оксана Дмитрівна
тел. +38 (044) 253-72-86;
Мельник Інна Володимирівна,
тел. +38 (044) 200-06-68;
е-mail: moz.gov_hr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра
не потребує

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною вільне володіння державною мовою (наявність Державного
мовою
сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною
мовою, визначений Національною комісією зі стандартів
державної мови)
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності

4.

1.

Вимога
Робота з великими
масивами інформації

2.

Командна робота та
взаємодія

3.

Відповідальність

1.

Вимога
Знання законодавства

Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного
підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх
професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових
обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі
наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і
виконувати
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого
законодавства
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2.

Знання законодавства у Знання:
сфері
1) Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року
№ 106 «Про затвердження Положення про систему професійного
навчання державних службовців, голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (із
змінами);
2) Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №
640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців»,
3) Наказу НАДС від 26.10.2020 № 201-20 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та
моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення
рівня професійної компетентності державного службовця
(індивідуальної програми професійного розвитку)»;
4) Наказу НАДС від 20.11.2020 № 217-20 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових
показників результативності, ефективності та якості службової
діяльності державних службовців, які займають посади державної
служби категорій «Б» і «В», моніторингу їх виконання та
перегляду»;
5) Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів
України
від 25 березня 2015 року № 267.

_______________________________

