Затверджено
наказом ДУ «ВОЛЦ МОЗ
України»
від 18.12.2019р. № 66-Адм.

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення посади
Регіонального координатора з інфекційного контролю
Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний центр
громадського здоров'я Вінницької обласної ради»

Загальні умови
Посадові обов’язки

- Знання вимог діючого законодавства в сфері охорони
здоров’я,
санітарного
та
епідемічного
благополуччя,
громадського здоров’я, інфекційного контролю;
- досвід роботи по розробці та впровадження санітарногігієнічних вимог, стандартів з інфекційного контролю;
- досвід організації та проведення розслідування випадків
(спалахів)
інфекційних
захворювань,
організації
протиепідемічних заходів;
- навички підготовки аналітичних довідок, щодо епідемічної
ситуації з окремих інфекційних захворювань,
здійснюваних
заходах по їх профілактиці, проведення оцінки
середовища
життєдіяльності людини, аналіз причин умови виникнення і
поширення інфекційних хвороб на території області;
- досвід роботи по організації та реалізації заходів щодо
профілактики інфекційних та паразитарних хвороб, запобіганню
шкідливому впливу на стан здоров’я і життя людини біологічних
факторів середовища життєдіяльності людини.
- володіння навичками по організації лабораторних та
інструментальних досліджень з метою визначення джерел
збудників інфекційних захворювань, факторів передачі, меж
осередків інфекційних хвороб.
- вміння спланувати роботу підрозділів, проаналізувати
здійсненні заходи та підготовити
звіт про виконання
запланованих заходів;
- знання офіційних облікових та звітних форм щодо обліку
інфекційних та паразитарних хвороб, в т.ч. внутрішньо

лікарняних інфекцій, здійснення специфічної профілактики
інфекційних захворювань;
- володіння навичками та знаннями по розробці проектів
розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
облдержадміністрації,
наказів,
розпоряджень
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації, обласного лабораторного Центру з питань
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров’я
населення біологічних факторів середовища життєдіяльності
людини.
- досвід підготовки Програм профілактики захворювань та
охорони здоров’я населення, річних і перспективних планів
профілактичних та протиепідемічних заходів.
- досвід в організації та проведенні конференцій, семінарів;
- досвід роботи із ЗМІ по популяризації серед населення
санітарно-гігієнічних, профілактичних знань та навичок;

Умови оплати праці

Згідно заключеного цивільно – правового договору

Інформація про строковість
чи безстроковість
призначення на посаду

строковий

Перелік документів,
необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх
подання

Резюме у довільній формі

Місце, час та дата початку
проведення конкурсу

Прийом здійснюється до 17 год 00 хв 23 грудня 2019 року на
E-mail: vinoblses@ukr.net ( з позначкою на конкурс)

24 грудня 2019 року о 10 год 00 хв,
м. Вінниця, вул.Малиновського, буд. 11 (малий зал)

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

Борисенко Наталія Василівна тел. 0678335323,
borisenko.nataliya2018.01@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

повна вища медична освіта

2.

Підготовка з ГЗ

наявність відповідної підготовки з громадського здоров'я

3.

Досвід роботи

4.

Знання
законодавства

5.

Володіння
державною мовою
Володіння
комп'ютером

досвід роботи в закладах охорони здоров'я, санітарно –
профілактичних закладах, в сфері інфекційного контролю не менше
3 років
знання вимог чинного законодавства у сфері охорони здоров'я,
санітаного та епідемічного благополуччя, громадського здоров'я,
охорони довкілля
вільне володіння державною мовою

6.

відмінний рівень роботи з комп'ютером, знання MS Word, MS Excel,
MS PowerPint
Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання
поставлених завдань:

2.

Командна робота та
взаємодія:

3.

Сприйняття змін:

1) вміння працювати з інформацією;
2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;
3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
4) вміння вирішувати комплексні завдання;
5) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі
фінансові і матеріальні);
6) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та
презентувати.
1) вміння працювати в команді;
2) вміння ефективної координації з іншими;
3) вміння надавати зворотний зв'язок.
1) виконання плану змін та покращень;
2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння:

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне
забезпечення, використовувати офісну техніку.

5.

Особистісні
компетенції:

1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей;
4) наполегливість;
5) креативність та ініціативність;
6) орієнтація на саморозвиток;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.
Професійні знання

Вимога

1.

2.

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про запобігання корупції»
- Закон України « Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»
Знання спеціального
Знання:
законодавства, що
- Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
пов’язане із завданнями та - Закону України «Про звернення громадян»,
змістом роботи
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
відповідно до посадової
- Закону України «Про міжнародні договори України»;
інструкції
- Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
- Угоди про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська
Україна»;
- Стратегії сталого розвитку «Україна − 2020»;
- Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
- Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2015 № 267.

