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Державна установа «Український центр контролю за соціально 

небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» з 
19.10.2015 переоголошує конкурс на позицію «Консультант з питань 

управління закупівлями та постачанням (за напрямком ТБ/ВІЛ)» 
 

 
м. Київ 
19.10.2015р. 
 
Загальна інформація 
 
Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами 
Міністерства охорони здоров’я України» (далі – УЦКС) здійснює організаційне та 
технічне керівництво для медичних працівників і менеджерів охорони здоров'я для 
забезпечення адекватності лікування ВІЛ-позитивних осіб та пацієнтів з туберкульозом. 
УЦКС надає допомогу в розробці регуляторної політики і взаємодіє з іншими 
міністерствами, науково-дослідними установами, міжнародними установами та 
громадськими організаціями, що працюють в сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. У 
програмах моніторингу, УЦКС приділяє особливу увагу зміцненню зв'язків із закладами 
первинної ланки охорони здоров'я та соціальних служб, як основу суспільної охорони 
здоров'я. УЦКС також працює з організаціями – представниками громадянського 
суспільства (наприклад, НУО що займаються адвокацією та зниженням шкоди в галузі 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, місцевими громадськими організаціями, що працюють в сфері 
профілактики та лікування ВІЛ тощо) по всій Україні для задоволення потреб пацієнтів і 
для забезпечення скоординованої та орієнтованої на пацієнта відповіді на інфекційні 
захворювання. В рамках програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією «Інвестиції заради впливу на епідемії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції», УЦКС оголошує конкурс з відбору двох національних консультантів з розробки 
документів, що регламентують функціонування об’єднаних відділів МіО з питань 
туберкульозу/ВІЛ-інфекції (далі – відділів МіО ТБ/ВІЛ) 
 
 
Мета та предмет конкурсу 
 
Метою конкурсу є відбір консультанта на заміщення вакантної посади «Консультант з 
питань управління закупівлями та постачанням (за напрямком ТБ/ВІЛ)». 
Предметом конкурсу є конкурсна заявка/резюме, яка супроводжується іншими 
документами, що підтверджують кваліфікацію та досвід конкурсанта. 
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Основні обов’язки: 
 

1. Удосконалення та тестування автоматизованого процесу обліку та звітності для 
подальшого використання як на обласному рівні в рамках області, так і на національному 
рівні фахівцями ДУ «Український центр за соцхворобами МОЗ України» (УЦКС). 
2. Налагодження тестування та впровадження розрахунку потреби за допомогою 
автоматизованого підрахунку в Реєстрі хворих на туберкульоз  (Реєстру) використовуючи 
дані Реєстру. 
3. Надання консультацій фахівцям протитуберкульозних лікувально-профілактичних 
закладів щодо роботи модулю «Препарати» та інструменту прогнозування в Реєстрі. 
4. Розробка та впровадження практики аналізу даних по протитуберкульозним 
препаратам (ПТП), що допомагають відслідковувати: неякісні дані, невиправдані 
списання, штучне «затягування» лікування в порівнянні з існуючими протоколами, що 
впливають на збільшення розходу ПТП. 
5. Надання технічної допомоги УЦКС щодо формування, тестування та впровадження в 
практику щомісячної звітності щодо залишків за допомогою Реєстру. 
6. Надання технічної допомоги УЦКС щодо діяльності робочої групи з питань закупівель 
та постачання: 
7. Перегляд та розробка процедур та іншої документації для зміцнення системи 
управління закупівлями та постачанням.  
8. Робота з аналізом прогалин в системі управління закупівлями та постачанням 
лікарських засобів та виробів медичного призначення.  
9. Участь в процесі розробки та налагодження автоматизованої системи обліку та 
звітності лікарських засобів. 
10. Залучення до проведення оцінки системи управління закупівлями та постачанням в 
рамках надання технічної допомоги УЦКС. 
 
№ 
п/п 

Технічне завдання Орієнтовна 
кількість 
робочих днів 

1 Удосконалення та тестування автоматизованого процесу обліку та 
звітності для подальшого використання як на обласному рівні в 
рамках області, так і на національному рівні фахівцями УЦКС. 
автоматизованого процесу обліку та звітності. 

3 дні 

2 Налагодження тестування та впровадження розрахунку потреби за 
допомогою автоматизованого підрахунку в Реєстрі 
використовуючи дані Реєстру. 
 

3 дні 

3 Надання консультацій фахівцям протитуберкульозних лікувально-
профілактичних закладів щодо роботи модулю «Препарати» та 
інструменту прогнозування. 

5 днів 

4 Розробка та впровадження практики аналізу даних по ПТП, що 
допомагають відслідковувати: неякісні дані, невиправдані 
списання, штучне «затягування» лікування в порівнянні з 
існуючими протоколами, що впливають на збільшення розходу 
ПТП. 
 

4 дні 

5 Надання технічної допомоги УЦКС щодо формування, тестування 
та впровадження в практику щомісячної звітності щодо залишків 
за допомогою Реєстру. 
 

3 дні 

6 Надання технічної допомоги УЦКС щодо координації роботи 
робочої групи з питань закупівель та постачання: 
 
 

5 днів 



7 Перегляд та розробка процедур для зміцнення системи управління 
закупівлями та постачанням. Робота з аналізом прогалин. 

3 дні 

8 Залучення до дослідження по управлінню закупівлями та 
постачанням в рамках надання технічної допомоги УЦКС. 

4 дні 

 
Очікувані результати та терміни їх виконання: 
 
1. Формування фактичних залишків та використання протитуберкульозних препаратів 
на обласному рівні в Реєстрі хворих на туберкульоз на щомісячній основі – (2 звіти: до 
30.11.2015, 15.12.2015). 
2. Звіт контролю якості (порівняння паперових форм звітів про залишки та використання 
протитуберкульозних препаратів по регіонах України з даними Реєстру) – до 15.12.2015. 
3. Інструмент для розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах може 
використовуватись для прогнозування із використанням даних, експортованих з Реєстру – 
до 15.12.2015. 
4. Підготовка протоколів зустрічей робочої групи по управлінню закупівлями та 
постачанням 
5.  Підготовка деталізованих щомісячних звітів про проведену роботу (2 звіти: до 
30.11.2015, 15.12.2015). 
 
 
Кваліфікаційні вимоги: 

 
1. Вища освіта. 
2. Обізнаність у сфері боротьби з ТБ/ВІЛ. 
3. Досвід роботи в управлінні закупівлями та постачанням. 
4. Досвід роботи з налагодженням автоматизованих систем обліку та звітності 
лікарських засобів. 
5. Високий рівень комп’ютерної грамотності, включаючи користування програмами 
Microsoft Office.  
6. Володіння українською діловою мовою на високому рівні. 
7. Володіння англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate.  
 
 
 
Резюме, мотиваційний лист, фінансова пропозиція з розбивкою по окремих 
активностях відповідно до Додатку 1 до даного Оголошення мають бути надіслані 
електронною поштою на електронну адресу: darina.bondar1@gmail.com або поштою за 
адресою: 04655, м. Київ, Московський проспект, 19. В темі листа, будь ласка, зазначте: 
«консультант з питань управління закупівлями та постачанням (за напрямком ТБ/ВІЛ)».  
 
Термін подання документів – до 28 жовтня 2015 року, реєстрація документів 
завершується о 17:00. 
 
За додатковою інформацією звертатися до УЦКС за тел. (044)-461-81-03 до спеціаліста 
відділу управління закупівлями та постачанням Бондар Дарини, e-mail: 
darina.bondar1@gmail.com 
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