
 

 

 

 

 

Громадська організація 

ГРОМАДСЬКА МІСІЯ ЗДОРОВ’Я 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Громадська організація «Громадська місія здоров’я» (далі – ГМЗ) в рамках субгранту 

проекту «Розбудова клінічного та адміністративного потенціалу системи послуг з 

профілактики та лікування ВІЛ/СНІД в Україні», що реалізується в Україні Міжнародним 

центром підготовки та освіти у сфері охорони здоров’я Університету штату Вашингтон, 

відповідно до Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з 

ВІЛ/СНІД (PEPFAR) та за підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США 

(СDC) оголошує конкурс на посаду консультанта з обробки даних медичної інформаційної 

системи.  

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ  

 

1. Здійснення щоквартального, щомісячного та щотижневого вивантаження даних з 

МІС ВІЛ щодо індикаторів діяльності сайтів АРТ, які підтримуються ІТЕСН в Україні. 

2. Забезпечення перевірки якості даних. 

3. Подання звітів до ІТЕСН в Україні та забезпечення супроводу щодо вивантажених з 

МІС ВІЛ даних.  

4. Підготовка звіту відповідно до форми, визначеної Громадською організацією 

«Громадська місія здоров’я». 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ  

• Вища освіта (в галузі інформаційних технологій/комп'ютерної інженерії, статистика 
та схожі); 

• Досвід роботи в сфері інформаційних технологій – від 2 років 

• Досвід проведення аналізу масивів даних: 

• Професійне використання програмного забезпечення пакетів Access або Excel. 

• Чітке розуміння структур баз даних, теорій, принципів та практик; 

• Навички використання програмного забезпечення для аналізу даних (SPSS, R-Analyst 
тощо) буде перевагою; 

• Англійська мова - технічний рівень. 

• Дисциплінованість, організованість, здатність працювати самостійно на результат та 
в умовах напруженого графіку, уважність до деталей, вміння працювати з точною 
інформацією. 

 

До участі в конкурсі допускаються особи, які відповідають усім вказаним вимогам.  

 



ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ: 

1. Резюме українською мовою. 

2. Копії сертифікатів, дипломів про відповідну кваліфікацію.  

 

Резюме та інші документи мають бути надіслані електронною поштою на електронну 

адресу vacancies@phc.org.ua . В темі листа, будь ласка, зазначте «Резюме – консультант з 

обробки даних»).  

Термін подання документів – до 21 грудня 2019 року, реєстрація документів 

завершується о 15:00.  

Визначення кандидатів-переможців конкурсу  

Для визначення кандидатів-переможців конкурсу буде створено комісію, яка розгляне 

подані на конкурс документи, та обере переможців, які відповідають встановленим 

критеріям. 

За додатковою інформацією звертатися до Рябінчука Михайла (тел. (050) 826-96-74, e-mail 

– m.rabinchuk@gmail.com)  

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне: Кандидати, які будуть обрані, отримають 

повідомлення електронною поштою протягом 30 днів від дати останнього терміну 

подання заявки. Заявки, які надійдуть пізніше зазначеного терміну, до розгляду не 

приймаються. До участі у конкурсі допускаються лише заявки/резюме, які повністю 

відповідають умовам конкурсу. Відповідність поданих заявок умовам конкурсу ГМЗ 

визначає, виходячи з мети та завдань конкурсу. Рішення організатора конкурсу є 

остаточним та оскарженню не підлягає. Причини відмови у відборі в якості 

консультанта не повідомляються та не обґрунтовуються. Після затвердження ГМЗ 

укладає угоди з переможцями конкурсу на проведення робіт. Організатор конкурсу не 

несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок 

яких заявка/резюме учасників конкурсу не надійшли/надійшли із запізненням, були 

загублені чи пошкоджені; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор 

конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо 

будь- яка інформація про учасника конкурсу повідомлена невірно. Учасник несе особисту 

відповідальність за достовірність наданої ним/нею інформації. Участю у конкурсі 

учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе зобов’язання 

їх належно виконувати. 
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