
Державна установа  «Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» оголошує конкурс на посаду 
експерта Лабораторний моніторинг в рамках проекту розвитку 
регіональних систем громадського здоров’я (RSSH) на виконання 
програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та 
малярією в Україні «Прискорити темпи зменшення рівня 
захворюваності на туберкульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення 
загального доступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування 
туберкульозу, шляхом розширення доказової медичної профілактики, 
діагностики та лікування ВІЛ та створення стійкої та життєздатної 
системи охорони здоров'я» . 
 
Назва позиції: Експерт Лабораторний моніторинг 
 
Період виконання робіт: вересень 2019 року – грудень 2019 року. 
  
Рівень зайнятості: часткова зайнятість на умовах угоди цивільно-правового 
характеру. 
 
Географія діяльності: м. Чернівці та Чернівецька область. 
 
Інформація щодо установи: 
Головним завданням Державної установи «Чернівецький обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» є діяльність у 
сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), профілактики 
неінфекційних захворювань, захисту населення від інфекційних хвороб. 
Центр виконує лабораторні та інструментальні дослідження і випробування у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює заходи, 
спрямовані на санітарну охорону державного кордону України, проводить 
розслідування причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, 
радіаційних аварій з метою реалізації державної політики у сфері 
епідеміологічного нагляду (спостереження).  
 
Основні обов’язки: 
- організація проведення мікробіологічних, вірусологічних, 
паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, 
радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень  
- визначення кратності та переліку лабораторних та інструментальних 
досліджень 
- визначення періодичності збору та аналізу даних щодо результатів 
лабораторних досліджень 
- участь у проведенні навчань фахівців з питань обробки, аналізу та 
використання даних для прийняття управлінських рішень  



- оцінка безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних 
факторів середовища життєдіяльності людини, прогнозування ризиків щодо 
інфекційних та неінфекційних хвороб 
- використання даних лабораторного моніторингу у розробці та реалізації 
комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які 
спричиняють найбільший негативний вплив на здоров’я населення  
- участь у розробці алгоритму обміну та доступу до даних лабораторного 
моніторингу; 
- участь у розробці механізму взаємообміну інформацією та звітами; 
- участь у формуванні бази даних щодо медичних інформаційних систем; 
- участь у моніторингових дослідженнях об’єктів навколишнього 
середовища, закладів охорони здоров’я, закладів освіти, соціального 
забезпечення; 
- участь в організації і проведенні конференцій, нарад, тренінгів, круглих 
столів з питань громадського здоров’я;  
- розробка та впровадження єдиної технології оцінки ризиків щодо стану 
здоров'я та середовища життєдіяльності; 
- виконання іншої діяльності в рамках проекту. 
 
Вимоги до професійної компетентності: 
- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки 
"Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа".  
-  досвід роботи понад 5 років; 
- знання діючого національного законодавства з охорони здоров’я; 
- досвід співпраці з органами влади, державними та неурядовими 
організаціями; 
- досвід організації та проведення нарад, зустрічей, семінарів тощо буде 
перевагою; 
- здатність до аналізу та узагальнення наявної інформації; 
- вільне володіння державною мовою; 
- вільний користувач програмами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 
 
 
 
Особисті якості: 
Здатність сприймати інформацію та мислити концептуально, формувати 
закінчені (оформлені) пропозиції,  працювати самостійно на результат; чітке 
бачення цілі; планування реалізації поставлених завдань, командний підхід в 
роботі та співробітництво, не конфліктність, уважність, товариськість, 
здатність координувати різні види діяльності та виконувати всі завдання 
вчасно, висока ділова та професійна етика. 



Високий рівень комунікабельності, що сприяє швидкому встановленню 
контакту з людьми різного соціального статусу та фаху,  вміння викладати 
свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати,  
виступати перед аудиторією. 
 
Резюме мають бути надіслані електронною поштою на електронну 
адресу:  cvolc2019@gmail.com . В темі листа, будь ласка, зазначте: «Експерт 
Лабораторний моніторинг». 
 
Термін подання документів – до 25 вересня 2019 року, реєстрація 
документів завершується о 17:00. 
 
За результатами відбору резюме успішні кандидати будуть запрошені до 
участі у співбесіді. У зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо 
контактувати лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови 
завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час 
співбесіди. 
 
Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України»   залишає за собою право повторно 
розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення 
вакансії, запропонувати посаду зі зміненими обов’язками чи з іншою 
тривалістю контракту. 
 
 


