
 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 наказом Державної служби з лікарських 

 засобів та контролю за наркотиками  

 у Закарпатській області 

 від 28.01.2019 № 33/З   

  

 

 УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» -  

головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Здійснення державного нагляду (контролю) (шляхом проведення відповідних (планових та позапланових) 

перевірок) за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства щодо: 

- якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу, в тому числі їх виготовлення, зберігання, 

транспортування, дистрибуції, роздрібної торгівлі, утилізації та знешкодження їх відходів; 

- дотримання суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; 

- порядку відпуску лікарських засобів, у тому числі, таких, що містять наркотичні засоби, психотропні 

речовини та прекурсори;  

- виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів під час їх реалізації (відпуску) в аптечних закладах, виготовлення в 

аптеках, а також зберігання, відпуску та використання їх в закладах охорони здоров’я, оформлення за їх 

результатами відповідних організаційно-розпорядчих документів (актів перевірок, приписів, розпоряджень, 

рішень, складання протоколів про адміністративні правопорушення, термінових повідомлень тощо); 

2. Здійснення передліцензійних оглядів аптечних закладів з метою встановлення їх фактичної наявності за 

адресою місця провадження діяльності, наявної матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-

кваліфікаційного рівня персоналу; 

3. Здійснення узагальнення інформації СГД про наявність у них лікарських засобів, що не підлягають 

подальшому використанню, та про їх передачу на утилізацію чи знешкодження; 

4. Здійснення під час заходів державного нагляду (контролю) в установленому порядку відбору зразків 

лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу; 

5. Здійснення державного контролю якості медичних імунобіологічних препаратів; 

6. Взаємодія в межах повноважень з правоохоронними органами (Національною поліцією та Службою 

безпеки України) з питань протидії незаконному обігу лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, 



психотропні речовини і прекурсори, а також здійснення профілактичної діяльності в аптечних та лікувально-

профілактичних закладах щодо попередження витоку у незаконний обіг таких лікарських засобів; 

7. Здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну; 

8. Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача, вміння користуватись оргтехнікою, досвід 

роботи з програмними пакетами Microsoft Office (Word, Excel), навики роботи з інформаційно-пошуковими 

системами в мережі Інтернет. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн 

- надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, 

-  за наявності достатнього фонду оплати праці – стимулюючі виплати згідно із законодавством  

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Безстроково 

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк їх 

подання 

1. Копія паспорта громадянина України; 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної 

служби, до якої додається резюме у довільній формі; 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження 

перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для 

участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, подається копія такого 

посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування); 

6. Заповнена особова картка встановленого взірця, затвердженого наказом Нацдержслужби від 05.08.2016      

№ 156; 

6. Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за 2018 рік. 
Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про вакантні посади 

на офіційних веб-сайтах Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській 

області та Національного агентства України з питань державної служби. 

Місце, час та дата проведення 

конкурсу 

20 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою:   м. Ужгород, вул. Гойди, 8.  

 

Прізвище, ім′я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Берник Вікторія Іванівна 

тел. (0312) 61-58-91, 

dls.uz@dls.gov.ua 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
mailto:uz@dls.gov.ua


Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта Вища фармацевтична освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра 

2 Досвід роботи Не потребує 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 

 

Якіcне виконання 

поставлених завдань 

Вміння працювати з інформацією, вміння вирішувати комплексні завдання; 

 

2 

 

Командна робота та 

взаємодія 

Вміння ефективної координації з іншими; 

 

3 Сприйняття змін Здатність приймати зміни та змінюватися; 

4 Технічні вміння 

 

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну 

техніку; 

5 Особистісні комунікаці Відповідальність, системність і самостійність в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»  

 

2 Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане 

із завданнями та змістом 

роботи державного 

службовця відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про структурний 

підрозділ) 

Закон України «Про лікарські засоби», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ 

до публічної інформації», Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закон України 

«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закон України «Основи законодавства 

про охорону здоров’я», Закон України « Про загальну безпечність нехарчової продукції», Кодекс України про 

адміністративні правопорушення 

 

 

 
 


