Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади генерального
директора Спеціалізованої державної установи «Український центр
трансплант-координації»
Конкурс на зайняття посади генерального директора Спеціалізованої
державної
установи
«Український
центр
трансплант-координації»
проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони
здоров’я» та наказу МОЗ України від 09.12.2020 № 2835 «Про проведення
конкурсу».
Місцезнаходження та юридична адреса Спеціалізованої державної
установи «Український центр трансплант-координації» (далі – Заклад):
01601, м. Київ, вул. Грушевського,7.
Основні напрями діяльності Закладу:
здійснення організаційно-методичного керівництва закладами охорони
здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації
та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, транспланткоординацією;
забезпечення функціонування та адміністрування Єдиної державної
інформаційної системи трансплантації органів та тканин та державної
інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
забезпечення рівного доступу до лікування методом трансплантації
анатомічних матеріалів людині;
здійснення організації трансплант-координації та забезпечення
оптимального використання наявних донорських органів на підставі
медичних критеріїв;
збір та аналіз даних, які сприяють виконанню завдань Закладу;
координація діяльності суб’єктів організації та надання медичної
допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності,
пов’язаної з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів
людині відповідно до чинного законодавства;
сприяння постійному підвищенню ефективності та результатів
донорства і трансплантацій;
сприяння підвищенню якості життя і результатів надання медичної
допомоги пацієнтам, які очікують на трансплантацію, пацієнтам після
трансплантації та безпеці живих донорів;
розробка проєктів нормативно-правових актів у сфері діяльності, що
пов’язана з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів
людині;
сприяння популяризації донорства анатомічних матеріалів серед
населення та професійних спільнот.
Статут Спеціалізованої державної установи «Український центр
трансплант-координації».

Структура Спеціалізованої державної установи «Український центр
трансплант-координації».
Затверджено кошторисні призначення на 2021 рік для фінансового
забезпечення діяльності Закладу у сумі 18913,9 тис.грн.
Прийом документів: дата початку приймання документів для участі у
конкурсі 01.01.2021, кінцевий строк приймання документів для участі у
конкурсі 14.01.2021. Адреса приймання документів: Міністерство охорони
здоров’я України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,
буд.7, каб. 46.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
(044) 253 82 63, e-mail: kadru.moz@ukr.net, контактна особа ‒ Підлісна Олена
Володимирівна.
Перелік документів, що подаються претендентом особисто або
надсилаються поштою для участі у конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних
мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь,
вчене звання кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які
підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до
керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або
інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого
тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на
обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я
за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про
запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на
посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з
додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
(відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України
«Про запобігання корупції).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у
запечатаному вигляді.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Вимоги до претендента:

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань
«Управління та адміністрування» або «Публічне управління та
адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або
«Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація
і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах: не
менше 10 років.
Бажано: вільне володіння англійською мовою.
Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у
відповідності до пункту 29 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади
керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1094. Конкурсні пропозиції надавати у вигляді презентацій із
висвітленням питань щодо автономізації та оптимізації роботи закладу та
надання медичних послуг.
Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних
умов контракту: посадовий оклад (за тарифним розрядом) – 7690,8грн.,
підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна
допомога відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005
№ 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та
інших нормативних актів з питань оплати праці.
Дата та місце проведення конкурсу:
засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до
них документів відбудеться 18.01.2021;
засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій
учасників конкурсу на зайняття посади генерального директора Закладу
21.01.2021.
Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Міністерства охорони
здоров’я України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.7.

