ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ПСИХІАТРІЇ, СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ТА МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
НАКАЗ

« О У »,іи6УЩ ;іЦХ 2022 р.

м. Київ

№

к/тр

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
заступника
генерального
директора з наукової роботи
та освітньої діяльності

Відповідно до положень частини 5 статті 6 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів
України від 23 травня 2018 року № 404 «Про затвердження Примірного
положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
наукових посад державної наукової установи», статуту державної установи
«Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу
наркотиків Міністерства охорони здоров’я України» затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2022 року № 1672, з
метою належної організації проведення конкурсу на заміщення вакантної
наукової посади Інституту
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади заступника
генерального директора з наукової роботи та освітньої діяльності Інституту.
2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.
3. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади заступника генерального директора з наукової
роботи та освітньої діяльності Інституту (далі - Конкурсна комісія) та
затвердити її склад (додається).
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4. Встановити термін подання документів для участі у конкурсі - ЗО
календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення на
офіційному веб-сайті Інституту.
5. Відділу кадрів (Гармаш Т.Є.) забезпечити:
1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на
спеціалізованих Інтернет-ресурсах, офіційному веб-сайті Інституту та газеті
Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр»;
2) реєстрацію документів для участі у конкурсі та їх своєчасне
подання Конкурсній комісії для подальшого опрацювання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. заступника
директора з наукової роботи та судової психіатрії Інституту Шума С.С.

В.о. директора

Олександр РЕВЕНОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ «Інституту психіатрії,
судово-психіатричної експертизи
та
моніторингу
наркотиків
Міністерства охорони здоров’я
України»
«0^
022 № &

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади заступника
генерального директора з наукової роботи та освітньої діяльності
ДУ «Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та
моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України»

І. Посадові обов’язки заступника генерального директора з наукової
роботи та освітньої діяльності.
1. Координує та контролює роботу структурних підрозділів Інституту
щодо:
1) організації проведення наукових досліджень і розробок
високоефективних медичних технологій, методів діагностики, лікування,
реабілітації та профілактики психічних розладів;
2) організації проведення наукових досліджень і розробок щодо
проблем етіології та патогенезу психічних розладів, їх біологічних, соціальних
чинників і наслідків;
3) організації проведення клініко-епідеміологічних досліджень
поширеності психічних розладів;
4) організації розробки та реалізації комплексних заходів та програм з
профілактики та лікування психічних та поведінкових розладів, які чинять
найбільший негативний соціально-демографічний вплив та важкі економічні
наслідки;
5) організації післядипломного навчання фахівців, які беруть участь у
наданні психіатричної допомоги, на тематичних курсах інформації і
стажування;
6) проведення наукової експертизи та забезпечення наукового
обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку науки, наукових програм і
проектів, визначення напрямів наукової діяльності, аналізу й оцінки
ефективності використання наукового потенціалу та результатів досліджень;
7) організації та участі у роботі науково-практичних конференцій,
нарад, конгресів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, за профілем
діяльності Інституту;
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8) організації вивчення та наукового обґрунтування оцінки ризиків
погіршення психічного здоров’я, створення та оптимізації системи управління
ризиками;
9) організації видання фахових журналів, методичних рекомендацій,
інформаційних листів, навчальних посібників, монографій тощо;
10) налагодження та розвитку партнерських та договірних відносин з
міжнародними, регіональними та іншими навчально-тренінговими центрами з
метою розробки та реалізації спільних програм з підготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів у сфері психічного здоров’я;
11) організації післядипломного навчання судових експертів з правом
проведення судово-психіатричних експертиз та судових психологічних
експертиз;
12) організації співпраці з науково-дослідними інститутами, кафедрами
медичних університетів, іншими установами та організаціями на
національному та міжнародному рівнях у розробці програмних продуктів та
вдосконалення методології досліджень.
II. Умови оплати праці.
1. Посадовий оклад - 9 695,00 гривень;
2. Надбавки та доплати до посадового окладу встановлюються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 року
№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери».
III. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на
посаду.
Призначення на посаду
неодноразового переобрання.

строком

на

п’ять

років,

з

правом

IV. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її
подання.
1. Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) письмова заява на ім’я керівника Інституту про участь у конкурсі,
написану власноруч;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена особова картка (встановленого зразка);
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, про кваліфікацію судового
експерта з правом проведення судово-психіатричних експертиз, підвищення
кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,
військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
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7) перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти
років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових
виданнях, зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до
Переліку наукових фахових видань України, який затверджується
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної
діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у
іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на
інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні
копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу
електронної пошти;
8) письмова згода на обробку персональних даних.
2. Документи приймаються до 16 год 00 хв 05 грудня 2022 року, за
адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 103, корпус 12, поверх 3.
3. Документи подаються особисто або поштою. Документи, які
надсилаються поштою, повинні бути у закритому конверті з обов’язковою
позначкою «Конкурсній комісії для проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади заступника генерального директора з наукової роботи та
освітньої діяльності ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної
експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я
України».
V. Загальна інформація про конкурс.
1. Дата і час початку проведення конкурсу: 20 грудня 2022 року,
10 година 00 хвилин.
2. Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 103,
корпус 12, поверх 3.
3. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної
пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу,
- Гармаш Тетяна Євгенівна (044) 468-32-15, регзопа1@стіткіа.оге.иа.
VI. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду заступника
генерального директора з наукової роботи та освітньої діяльності.

1. Освіта

Кваліфікаційні вимоги
- вища освіта у галузі знань «Охорона здоров’я» за
спеціальністю
«Медицина»
освітньокваліфікаційного
рівня
не
нижче
магістра
(спеціаліста);
спеціалізація
за
спеціальністю
«Судовопсихіатрична експертиза»;
- кваліфікація судового експерта з правом проведення
судово-психіатричних
експертиз,
отримана у
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2- Досвід роботи

3. Володіння
державною мовою

відповідності до вимог Закону України «Про судову
експертизу»,
- науковий ступінь доктора наук за спеціальністю
«Психіатрія»;
- вчене звання за спеціальністю «Психіатрія».
- стаж роботи судово-психіатричним експертом не
менше 10 років;
- стаж роботи на посадах наукових працівників та
(або) науково-педагогічних працівників за напрямом
діяльності Інституту не менше 10 років.
- вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
Вимога
1. Уміння працювати зВпевнений користувач, пакет програм Оїїїсе, поштові
клієнти.
комп’ютером
2. Необхідні
ділові Лідерські якості, вміння розподіляти роботу, навички
якості
контролю,
вміння
визначати
пріоритети,
вимогливість, оперативність.
3. Необхідні
Відповідальність, рішучість, вміння обґрунтовувати
особистісні якості
власну позицію, надійність, порядність, чесність.
4. Абстрактне мисленняЗдатність
до
логічного
мислення,
вміння
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавстваПовинен знати:
та, що пов’язане із - Конституцію України.
завданнями
та - Закон України «Про наукову і науково-технічну
змістом
роботи діяльність».
відповідно
до - Закон України «Про судову експертизу».
посадової інструкції - Закону України «Про освіту».
- Закон України «Про вищу освіту».

В.о. заступника директора
з наукової роботи та судової психіатрії

—

Сергі й ШУМ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ «Інституту психіатрії,
судово-психіатричної
експертизи
та
моніторингу
наркотиків
Міністерства
охорони здоров’я України»

СКЛАД
конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади заступника генерального директора з наукової роботи та
освітньої діяльності ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної
експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я
України»

Шум Сергій Сергійович

- в.о. заступника директора з наукової
роботи та судової психіатрії, голова
Конкурсної комісії;

Сандуляк Петро Іванович

завідувач
відділу
правового
забезпечення, член Конкурсної комісії;

Гармаш Тетяна Євгенівна

начальник відділу кадрів, член
Конкурсної комісії, секретар Конкурсної
комісії;

Синіцька Тетяна Віталіївна

- вчений секретар, член Конкурсної
комісії;

Радзевілова Олександра
Володимирівна

- провідний науковий співробітник
відділу
комплексної
судовопсихіатричної
експертизи,
член
Конкурсної комісії;

Марценковський Ігор
Анатолійович

- завідувач відділу психічних розладів
дітей та підлітків, член Конкурсної
комісії;

Хаустова Олена Олександрівна

- провідний науковий співробітник
відділу психіатрії станів залежності,
член Конкурсної комісії.

В.о. заступника директора
з наукової роботи та судової психіатрії

—

_

Сергій ШУМ

