
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказ Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками у 

Харківській області 

від 10.08.2020 №  64-к 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про добір на вакантну посаду державної служби категорії “В”, на 

період дії карантину 

Загальні умови 

Назва та категорія посади, 

стосовно якої прийнято 

рішення про необхідність 

призначення 

головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері 

обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

посада державної служби категорії “В” 

Посадові обов’язки  - здійснює державний контроль якості лікарських засобів, що 

ввозять в Україну  відповідно до встановленого чинним 

законодавством Порядку; 

- здійснює державний контроль за відповідністю 

імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній 

практиці вимогам державних і міжнародних стандартів 

відповідно до Порядку, встановленого чинним 

законодавством; 

- здійснює розгляд заяв, поданих суб′єктами господарювання 

на видачу висновку про якість ввезених на митну територію 

України лікарських засобів та заяв про видачу висновку про 

відповідність медичного імунобіологічного препарату  (далі -

МІБП) вимогам державних і міжнародних стандартів (у 

паперовому та електронному вигляді); 

- забезпечує опрацювання наданих документів та результатів 

контролю в базі даних Єдиної автоматизованої 

інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю 

якості лікарських засобів і медичної продукції» (далі-ЄАІС); 

- проводить експертизу доданих до заяви документів; 

- підтверджує факт неналежності ввезених лікарських засобів 

та МІБП до таких, обіг яких було заборонено органами 

державного контролю, у тому числі за ознаками 

фальсифікації за допомогою ЄАІС; 

- проводить перевірку вантажу на відповідність вантажно-

митній декларації, посерійної кількості ввезених лікарських 

засобів та МІБП, підтвердження реєстрації на території 

України тощо. Матеріали перевірки оформлює у вигляді 

Протоколів візуального огляду (контролю); 

- у разі необхідності готує повідомлення до Державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками про необхідність проведення лабораторного 

аналізу якості лікарських засобів та МІБП в уповноваженій 

лабораторії; 

- готує інформаційні листи суб′єктам господарювання про 

виявлені невідповідності за результатами візуального 

контролю; 

- здійснює відбір зразків ввезених лікарських засобів та 

МІБП для проведення державного контролю їх якості в 



уповноважених лабораторіях; 

- отримує та аналізує результати лабораторних досліджень 

вилучених зразків лікарських засобів та МІБП; 

- за результатами контролю оформлює висновок про якість 

ввезених на територію України лікарських засобів та/або 

висновок про відповідність МІБП вимогам державних і 

міжнародних стандартів; 

- обробляє звіти  від підприємств-виробників лікарських 

засобів про проведений контроль якості ввезених субстанцій 

та продукції «in bulk» та контролює заходи вжиті суб′єктом 

господарювання у зв’язку з виявленням неякісних субстанцій 

(АФІ), та продукції «in bulk»; 

- під час здійснення державного контролю якості лікарських 

засобів, що ввозяться в Україну та контролю за відповідністю 

МІБП вимогам державних та міжнародних стандартів 

дотримується термінів, встановлених чинним 

законодавством; 

- забезпечує облік документації за результатами проведеного 

державного контролю в відповідних журналах, формує 

надану заяву та супровідні документи у Справу до окремого 

файлу; 

- надає консультативно-методичну допомогу суб′єктам 

господарювання по формуванню заяви та супровідних 

документів щодо видачі висновку про якість ввезених 

лікарських засобів та висновку про відповідність МІБП 

вимогам державних і міжнародних стандартів в 

електронному та паперовому вигляді 

 

Умови оплати праці * - посадовий оклад – 5500 грн.; 

- інші виплати відповідно до статті 52 Закону України “Про 

державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників 

державних органів” 

 

Інформація про 

строковість призначення 

на посаду ** 

тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня 

визначення суб’єктом призначення або керівником державної 

служби переможця за результатами конкурсного відбору 

відповідно законодавства.  

 

Перелік інформації, 

необхідної для 

призначення на вакантну 

посаду, в тому числі 

форма, адресат та строк її 

подання *** 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на 

вакантну посаду, подає через Єдиний портал вакансій 

державної служби (career.gov.ua) таку інформацію: 

1) заяву про участь у доборі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до 

Порядку призначення на посади державної служби на період 

дії карантину, установленого з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі-Порядок); 

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку; 

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються 

заборони, визначені частиною третьою або четвертою  

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n1039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n14


згоду на проходження перевірки та на оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 

Особа, яка виявила бажання брати участь у доборі з 

призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову 

інформацію, яка підтверджує відповідність установленим в 

оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, 

професійних компетентностей, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

Строк подання інформації – 3 календарні дні з дня 

оприлюднення інформації про проведення добору на 

Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua). 

Інформація приймається до 16:30 години 12 серпня  

2020 року. 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення добору 

на вакантну посаду 

Бєлозьорова Наталія Миколаївна  

тел. (057) 731 47 68 

Bielozorova_NM@dls.gov.ua 

Вимоги **** 

1. Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 

2. Досвід роботи  не потребує 

3. Володіння 

державною мовою 

вільне володіння державною мовою 

 

 

 

 


