
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
НАКАЗ

02.10.2020 м. Полтава № 379-к

Про необхідність призначення 
на вакантну посаду 
державної служби категорії „В” 
на період дії карантину

Відповідно до пункту 8 розділу II Прикінцеві положення Закону України 
від 13.04.2020 № 553-ІХ „Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"”, Порядку призначення на посади 
державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.04.2020 № 290 (із змінами) та у зв’язку з необхідністю 
виконання невідкладних завдань і функцій на період дії карантину

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити добір на вакантну посаду державної служби категорії „В” -  
провідного спеціаліста відділу фінансово - економічної роботи та медичної 
допомоги матерям і дітям управління фінансово - економічної роботи, медичної 
допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони 
здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації на період дії карантину 
шляхом проведення співбесіди для укладання контракту.

2. Затвердити оголошення про добір на вакантну посаду державної служби 
категорії „В” -  провідного спеціаліста відділу фінансово - економічної роботи 
та медичної допомоги матерям і дітям управління фінансово - економічної 
роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф 
Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації 
на період дії карантину (додається).

3. Визначити Куделича Ігоря Юрійовича, заступника директора 
Департаменту -  начальника управління фінансово-економічної роботи, 
медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації, уповноваженою особою 
для проведення співбесіди в установленому порядку.

4. Відділу управління персоналом та медичними кадрами управління 
лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів



Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації 
(Оглобля О.М.) розмістити інформацію про прийняте рішення та оголошення 
про добір на вакантну посаду державної служби категорії „В” -  провідного 
спеціаліста відділу фінансово - економічної роботи та медичної допомоги 
матерям і дітям управління фінансово - економічної роботи, медичної допомоги 
матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації на період дії карантину через 
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби 
Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному 
веб-сайті Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної 
адміністрації.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконувач обов’язків 
директора Департаменту Ч \ [  Ю. КУРИЛКО


