
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом конкурсної комісії
№ 1 від 14 листопада 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади
директора Полтавського обласного комунального підприємства

"Полтавафарм"

від 14 листопада 2019 р.

Назва об’єкту: Полтавське обласне комунальне підприємство
"Полтавафарм".
Юридичне місце знаходження: Полтавська область, Полтавський район,
село Розсошенці, вулиця Горбанівська, 2.
Фактичне місце знаходження: Полтавська область, Полтавський район,
село Розсошенці, вулиця Горбанівська, 2.
Назва вакантної посади: директор Полтавського обласного комунального
підприємства "Полтавафарм".
Основні напрямки діяльності закладу:
- здійснення діяльності з обігу активних фармацевтичних інгредієнтів,
парафармацевтичної та фармацевтичної продукції, в тому числі лікарських
засобів, виготовлення в умовах аптеки, оптова та роздрібна торгівля
лікарськими засобами;
- забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій амбулаторних
хворих, в тому числі препаратами інсуліну;
- здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
- роздрібна торгівля виробами медичного призначення, медичною технікою,
предметами догляду за хворими;
- роздрібна торгівля супутніми товарами (в т.ч. харчовими продуктами
спеціального дієтичного споживання, функціональними харчовими
продуктами та дієтичними добавками, дитячим харчуванням, мінеральними
водами та іншим);
- забезпечення медичних, фармацевтичних працівників та населення
необхідною інформацією про лікарські засоби;
- організація підготовки та підвищення кваліфікації і атестації фахівців на
базі аптечних закладів підприємства.
Термін дії трудового контракту: 5 років.
Кваліфікаційні вимоги: володіння державною мовою; високі моральні,
ділові, професійні якості та організаторські здібності; здатність за своїми
діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем
виконувати відповідні обов’язки; вища освіта другого рівня за ступенем



магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за
ступенем магістра, або післядипломна освіта за галуззю знань "Управління та
адміністрування" або "Право"; стаж роботи на керівних посадах нижчого
рівня – не менше ніж 5 років.
Умови оплати праці: посадовий оклад 9802,00 грн. відповідно до спільного
наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства
охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Мін’юсті України
17 жовтня 2005 року за № 1209/11489 (зі внесеними змінами) –
(надалі – Наказ) та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від
11.01.2012 року № 10 "Про підвищення оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами).
Перелік документів, що подаються на участь у конкурсі:
- заява про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів(заповнюється при поданні);
- біографічна довідка;
- копія диплома про освіту;
- копія паспорта;
- декларація за минулий рік;
- попередження про спеціальні обмеження;
- копії медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та
періодичного психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від
17 січня 2002 року № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01 лютого 2002 року за № 94/6382, та сертифіката про проходження
профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом МОЗ
України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390;
- довідка про відсутність у особи судимості;
- дві фотографії розміром 6х4 см;
- копія трудової книжки;
- згода на обробку персональних даних;
- заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
- інші документи, за бажанням кандидата.

Строк і місце прийняття документів:
Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у
конкурсі здійснюється протягом 20 календарних днів після дати
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Конкурсний відбір
проводиться у строк не пізніше 30 календарних днів з дати проведення
засідання з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Кінцевий термін прийняття заяв – 04.12.2019 року до 12.00 год. за адресою:
вулиця Стрітенська, 44, місто Полтава, 36011, Департамент охорони здоров’я
Полтавської обласної державної адміністрації.



Довідки за телефоном: (0532)-60-76-81 та електронною адресою:
uozplkadry@ukr.net.

Секретар комісії О.М. Оглобля


