
МИКОЛАiВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

17.01 .2022

нАкАз

м.Миколаiв J\Ъ 10-к

Про Порядок проведеннrI атестацii
лiкарiв та професiоналiв
з вищою немедичною освiтою, якi
працюють в системi охорони
здоров'я Миколаiвськоi областi

у 2022 роцi

Вiдповiдно до пiдпунктiв 40, 54 пункту б Положення про управлiння
qх9рони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови МиколаТвсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 05.07.2018 J\b 280-р, Порядку проведення атестацii пiкарiв,
який затверджено накЕвом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд 22.02.2019 J\b 446 <,Щеякi питаннrI безперервного професiйного розвитку
лiкарiв>> (у редакцii наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд t8 серпня 2021 J\b 1753), Положення про проведення атестацii професiоналiв
з "вищою немедичною освiтою, який затверджено наказом MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни вiд 12.08.2009 J\b 588 <Про атестацiю професiоналiв
з вищою немедичною освiтою, якi працюють в системi охорони здоров'я>>

(далi-наказ МОЗ Украiни), з метою перевiрки рiвня теоретичних
та практичних навичок, здобутих лiкарем пiд час здiйснення ним безперервного
професiйного розвитку

l

ЕIАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1) склад атестацiйноi KoMicii, яка сформована з пiдкомiсiй (додаток 1);

2) регламент роботи атестацiйноi KoMicii (додаток 2);

3) графiк роботи атестацiйноi KoMicily 2022 роцi (лолаток 3);
-.-_, 4) перелiк документiв, якi необхiдно надати до атестацiйнiй rioMicii
(додаток 4).

2. Дтестацiйнiй KoMicii при здiйсненнi своiх функцiональних повноважень
керуватись Порядком проведення атестацii лiкарiв, який. затверджено нак€}ЗоМ

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни в\д 22.02.2019 J\b 446 <,Щеякi питання
безперервного професiйЕого розвитку пiкарiв>> (iз змiнами) та Положенням про
IiР'оведення' атестацii професiонапiв з вищою немедичною освiтою, якиЙ
затверджено наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд 12.08.2009 J\b 588 <Про атестацiю професiоналiв з вищою немедичною
освiтою, якi працюютъ системi охорони здоров'я>.

Строк: протягом року
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3. Начальнику управлiння охорони здоров'я МиколаiЪськоi MicbKoi ради
Шамрай I.B., керiвникам закладiв/пiдприемств охорони здоров'я обпастi :

1) сприяти фахiвцям сфери охорони здоров'я областi у набуттi
безперервного процесу навчання та вдосконulJIення професiйних
компетентностей пiсля здобуття ними вищоi освiти у сферi охорони здоров'я
i пiслядипломноi освiти в iHTepHaTypi та ix атестацii згiдно з наказами
МОЗ Украiни.

2) забезпечити надсилання до атестацiйноi KoMicii у паперовому виглядi
КОПiю ЗВIТУ про перелiк осiб, якi мають проходити атестацiю у 2022роцi щодо
пiдтверлження/пiдвищення квалiфiкацiйноi категорii (додаток 1 0).

Строк: до 15 березня поточного року

5. Секретарю атестацiйноi KoMicii забезпечити:

1) прийняття атестацiйних справ згiдно з формами до Порядку
проведення атестацii лiкарiв та ПоложеннrI про порядок проведення атестацii

, професiоналiв з вищою немедичною освiтою, якi працюють в системi охорони
здоров'я областi.

Строк: згiдно з графiком роботи

2) пiдготовку проектiв наказiв управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii за результатами проведення атестацiй, щодо
присвоення/пiдтвердження квалiфiкацiйноi категорii з урахуванням протокоJIу
засiдання атестацiЙноi KoMicii та надсилання скан-копiй наказiв
до закJIадiв/пiдприемств охорони здоров'я.

Строк: у двотижневий TepMiH
вiд дати атестацii

3) видачу Посвiдчень фахiвцям сфери охорони здоров'я областi за
РеЗУлЬТаТаМи рiшення атестацiЙноi KoMicii щодо присвоення/пiдтвердження
квалiфiкацiйноi категорii через представникiв вiддiлiв кадрiв за мiсцем роботи
пiд особистий пiдпис у <Журналi видачi посвiдчень)).

Строк: у мiсячний TepMiH вiд дати
засiдання атестацiйноi KoMicii

4) запрошення членiв атестацiйноi KoMicii, лiкарiв та професiоналiв з
вищою немедичною освiтою на засiдання атестацiйноi KoMicii.

6. Покласти на секретаря атестацiйноi KoMicii особисту вiдповiдальнiсть
за приЙняття атестацiЙних справ та iх збереження протягом 5-ти (п'яти) poKiB.

7. Контроль за виконанням

Начальник управлiння

цього наказу залишаю за собою.

4t' максим БЕзносЕнко
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наталiя Миколаiвна

,Щодаток 1

ЗАТВЕРДДЕНО
Наказом управлiння охорони здоров'я

Микопаiвськоi облдержалмiнiстрачiТ
вiд 17.01.2022 Ns 10-к

Склад атестацiйноi KoMicii

Голова KoMicii:

заступник начальника управлiння-начаJIьник вiддiлу

надання лiкувально-профiлактичноi допомоги населенню

угlравлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii

Члени KoMicii:

заступник Голови атестацiйноi KoMicii, завiдувач

аектором управлiння персонЕUIом управлiння охорони

здоров Оя облдержадмiнiстраuii

заступник начаJIьника управлiння-начальник вiддiлу

наданнrI медичноi допомоги матерям та дiтям управлiння
охорони здоров'я Микодаiвськоi облдержадмiнiстрачii

заступник начilIьника управлiння охорони здоров'я

Миколаiвськоi MicbKoi ради

годова Миколаiвськоi обласноi органiзацii профспiлки

працiвникiв охорони здоров'я (за узгодженням)

заступник генерtшьного дироктора rщержавноi установи
<миколаiвський обласний центр контролю

та профiлактики хвороб моЗ УкраiЪп (за узгодженням)

медичний директор Комунального некомерцiйного

пiдприемства Миколаiвськоi мiськоi ради <Центр

первинноi медико-санiтарноi допомоги J\b 4)

лiкар-хiрург кнп <миколаiвська обласна клiнiчна

лiкарня> Миколаiъськоi обласноI ради, експорт

управлiння охорони здоровОя облдержадмiнiстрацii
за напрямом: <Хiрургiя>

начilIьник вiддiлу по oxopoHi материнства та

дитинства управлiнrrя охорони здоров'я Миколаiвськот
Micbkoi ради, експерт за напрямом <Акушерство та

гiнекологiя>>

провiдниЙ юрисконСульт КоМунаJIьноГо некомерцiйного
пiдпр".rства <МиколаiЪський обласний iнформацiйно-

аналiтичний центр медичноi статистики> Миколаiвськоi
обласноТ ради
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Члени пiдкомiсiй зi спецiальностей:

<<Органiзацiя i управлiння охороною здоровОя>>:

ПОЛrКОВ Iгор Анатолiйович заступник нач€Lльника управлiння
ОХОРОНи здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii-начальник
вiддiлу наданнrI лiкувально-профiлактичноi допомоги населенню;

БАБIН Олег Щмитрович - заступник начаJIьника управлiння охорони
ЗдОров'я МиколаiЪськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii-нач€шьник вiддiлу
надання медичноi допомоги матерям та дiтям;

ФАЮК BiKTop Володимирович заступник начаJIьника управлiння
охорони здоров'я Миколаiвськоi MicbKoi ради (за узгодженням);

тюлюкIнА BiTa Михайлiвна завiдувач сектору управлiння
ПеРСОНutлоМ Управлiння охорони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii;

ЗАЯIФ Свгенiя МиколаТвна - голова Миколаiвськоi обласноi органiзацii
профспiлки працiвникiв охорони здоров'я (за узгодженням).

Педiатричний профiль:

БАБIН Олег .Щмитрович - заступник нач€uIьника управлiння-начальник
вiддiлу надання медичноi допомоги матерям та дiтям управлiння охорони
здоров' я Миколаiвськоi облдержадмiнiстрацii;

МАРТЬЯНОВА Наталiя IBaHiBHa - завiдувач педiатричним вiддiленням
для новонароджених та недоношених дiтей КНП <<МиколаiЪська обласна дитяча
клiнiчна лiкарнл> МиколаiЪськоi обласноi ради (за узгодженням);

ТКАЧЕНКО Iрина Станiславiвна - заступник головного лiкаря з медичноi
часТиНи, лiкар-анестезiолог КНП <<МиколаiЪська обласна дитяча клiнiчна
лiкарня> МиколаiЪсъкоi обласноi ради (за узгодженням);

ГРАСЮКОВ Андрiй Миколайович - завiдувач вiддiленнrlм анестезiологii
з лiжками iнтенсивноi терапii, лiкар-анестезiолог дитячпй КНП <МиколаТвська
обласна дитяча клiнiчна лiкарнл> МиколаiЪсъкоi обласноi ради (за

узгодженням).

Терапевтичний профiль:

ПРИСЯЖНЮК Ольга Олегiвна - медичний директор Комунального
НеКОМеРЦiЙного пiдприемства МиколаiЪськоi MicbKoi ради <Щентр первинноТ
медико-санiтарноi допомоги Ns 4> (за узгодженням);

ТКАЧЕНКО Наталя Юрiiвна - заступник головного лiкаря з медичноi
частини кнп <<миколаiъська обласна
обласноi ради (за узгодженням);

ЛУЩ{ИIZ Володимир Михайлович
центром КНП <Миколаiвська обласна
обласноi ради (за узгодженням);

клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi

завiдувач гастроентерологiчним
клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi
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ЗАВГОРОДЕIЯ Алла Бориоiвна - лiкар з функцiона-пьноi дiагностики
кардiологiчного центру КНП кМиколаiЪська обласна кпiнiчна лiкарня>
МиколаiЪськоi обласноi ради (за узгодженням);

БОРИСЕНКО Оксана АнатолiiЪна - завiдувач неврологiчним вiддiленням
КНП <<МиколаiЪська облаона клiнiчна лiкарня> МиколаiвськоТ обласноi ради

iлiтацiйноi медицини КНП <МиколаiЪський обласний
iлiтацiT та спортивноi медицини) МиколаiЪськоi

з фiзичноi та
центр медичноi
обласноi ради

(за узгодженням).
Хiрургiчний профiль:

ДУДлА IBaH Щмитрович - лiкар-хiрур" кНП <Миколаiвська обласна

реаб
реаб

Клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi ради, експерт управлiння охорони
здоров'я МиколаiЪськоi облдержадмiнiстрацiT за напрямом: <Хiрургiя>
(за узгодженням);

СКОРОПАЩ Iгор Романович - завiдувач нейрохiрургiчним вiддiленням
КНП МиколаiЪськоi мiсъкоi ради <<MicbKa лiкарня швидкоi медичноi
допомоги>> (за узгодженням):

ШУТКIН Юрiй Петрович лiкар-травматолог КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня

ДОFШIФ Iрина
кМиколаiвський обласний центр екстреноi медичноi допомоги та медицини
катастроф> МиколаiЪськоi обласноi ради (за узгодженням) ;

ЗАКЕРНИttНИIZ BiKTop Iванович виконувач обов'язкiв завiдувача
вiддiленням анестезiологii iнтенсивноI терапii та ГБО КНП <<МиколаiЪська
обласна клiнiчна лiкарно МиколаiвськоI обласноТ ради (за узгодженням);

ПIШАК Щмитро Михайлович - медичний директор з хiрургiчноi роботи,
лiкар хiрург-онколог КНП <<МиколаiЪський обласний центр онкологii>>
Миколаiвськоi обласноТ ради (за узгодженням);

СIЧКО Ганна BiKTopiBHa лiкар-офталъмолог КНП <Обпасна
Офтальмологiчна лiкарня>> Миколаiвськоi обласноТ ради, кандидат медичних
наук (за узгодженням).

Акушерсько-гiнекологiчний профiль :

ЧИНЯКОВА Людмила Борисiвна начаJIъник вiддiлу по oxopoHi
МаТеРИНСТВа Та ДИТинства управлiння охорони здоров'я МиколаiЪськоi мiськоi
ради (за узгодженням);

кАндАуров олег Анатолiйович - завiдувач перинатальнго центру кнп
<миколатвська обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi обласноi ради
(за узгодженням);

КАРЯКIНА Ольга Леонiдiвна
МИКОЛаiЪСЬкоi MicbKoi ради <<Пологовий будинок J\Ъ 2>>, кандидат медичних
наук (за узгодженням).



Стоматологiчний профiль:

коБилrIнськIЙ днатолiй Михайпович головниЙ лiкар кнП
<<миколаiвська обласна клiнiчна стоматологiчна полiклiнiка>> Миколаiвськоi

обласноi Ради експерт за напрямом кСтоматологiр> (за узгодженням);
гончдровА Юлiя днатолiiвна - директор кнп Миколаiъськоi Micbkoi

радИ <<Миколаiвсъка MicbKa стоматопогiчна полiклiнiка> (за узгодженням);
Бдевд Наталiя Валерiiвна лiкар-стоматолог-хiрург ординатоР

стоматологiчного вiддiлення щепепно-лицевоi хiрургii кнп <<миколаiъсъка

обласна клiнiчна пiкарня> Миколаiвськоi обласноi Ради (за узгодженням).

Професiонали з вищою немедичною освlтою:

дртдмоноВ Олександр Петрович - заступник генер€Lльного директора

ду <<Миколаiвсъкий обласний центр контроJIю та профiлактики хвороб

МОЗ УкраiЪш (за узгодженням);
тдБдлД олена Олександрiвна лiкар-епiдемiолог, завiдуюча

вiддiленням органiзацii епiдемiологiчних доспiдженъ та монiторинry

,щу <миколаiъсiкий обласний центр контролю та профiлактики хвороб

Йнiстерства охорони здоров'я Украiнп> (за узгодженням);
JIЕвко Теiяна Георгiiвна - завiдувач iмунологiчною лабораторiею кнП

<<миколаiвська обпасна дитяча клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi обласноi

ради (за узгодженням).
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,Щодаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлiння охорони здоров'я
МиколаiЪськоi облдержадмiнiстрацiТ
вiд 17.01.2022 ЛЬ 10-к

рЕглАмЕнт роБоти АттЕстАцIЙноi KoMrcri
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

миколАiвськоi овлдсноi дЕржАвноi а.дмlнIстрАцIi

I. ЗАГАЛЬНI IIОЛОЖЕННЯ
1.1. Щим Регламентом визначаетъся Порядок проведення атестацii лiкарiв

та професiоналiв з вищою немедичноi оовiтою MicTa Миколаева, MicT та районiв
миколаiвськот областi.

1.2. Метою атестацii с оцiнка виконання лiкарями вимог щодо пiдвищення
iхньоi квалiфiкацii та проходження безперервного професiйного розвитку
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 липня 202L року
Ns 725 <Про затвердження ПоложеншI про систему безперервного професiЙного

розвитку фахiвцiв у сферi охорони здоров'я>>.

1.3. Атестацiя лiкарiв та професiоналiв з вищою немедичноТ освiтою
спрямована на удосконалення дiяльностi закладiв охорони здоров'я ycix фор*
власностi для подальшого полiпшення надання медичноi допомоги населенню
миколаiвськоi областi.

|.4. Атестацiйна комiсiя управлiння охорони здоров'я МиколаiвськоТ
облдержадмiнiстрацii в своiй роботi керуеться нак€вом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи вiд 22.02.2019 J\b 446 к,Щеякi питання безперервного
професiйного розвитку лiкарiв> (у редакцii нак€}зу MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи вiд 18 серпня 202t JЮ 1753), Наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я М 5SS вiдt2 серпня 2009 року <Про атестацiю професiоналiв з вищою
немедичною освiтою, якi працюють в системi охорони здоров'я>.

1.5. Професiонали з вищою немедичною освiтою, якi працюють
в системi охорони здоров'я, подають до атестацiйноi KoMicii документи,
вiдповiдно до Наказу МОЗ Украiни М 588 вiд 12 серпня 2009 року
<Про атестацiю професiоналiв з вищою немедичною освiтою, якi працюють
в системi охорони здоров'я.

1.6. У персон€lпьному Складi атестацiйноТ KoMicii визначаеться Голова,
заступник Голови та секретар. Атестацiйна комiсiя формуетъся iз пiдкомiсiй,
а саме: з органiзацii охорони здоров'я, терапевтичного профiлю, педiатричного
профiлю, хiрургiчного профiлю, стоматологiчного профiлю, акушерсько-
гiнекологiчного профiлю та пiдкомiсiT з атестацii професiоналiв з вищою
немедичною освiтою, якi працюють в системi охорони здоров'я.



П. ПIДГОТОВКА та ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АТТЕСТАЦII

1.1. Про Порядок проведення атестацii наступного календарного року
начальник управлiння видае вiдповiдний нак€в по управлiнню не пiзнiше
сiчня наступного к€tлендарного року. Цим наказом:

- встановпюеться Склад атестацiйноi KoMicii, сформований iз пiдкомiсiйо члени
яких входять до ik складу на добровiлъних засадах;
- затверджуеться Графiк роботи атестацiйноi KoMicii;
- перелiк документiв, якi необхiдно надати до атестацiйноi KoMicii згiдно
затвердженого перелiку (додаток 4).

|.2. Що Складу атестацiйноi KoMicii та ii пiдкомiсiй включаються
керiвники закладiв охорони здоров'я (за згодою), представники профспiлок
(за згодою), члени групи експертiв управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii (за згодою) на добровiльних засадах.

1.3. Головою атестацiйноi KoMicii призначаеться один iз заступникiв
начальника управлiння.

1.4. Заступником голови атестацiйноi KoMicii, призначаетъся нач€шьник
одного iз структурних пiдроздiлiв управлiння.

1.5. Секретарем атестацiйноi KoMicii призначасться працiвник, який мае
н€Lлежну пiдготовку до органiзацiйно-технiчного забезпечення протокольних
заходiв.

1.6. Членами KoMicii (у кiлькостi вiд тръох до семи осiб) призначаються
спiвробiтники, якi пропрацювали у галузi охорони здоров'я не менше п'яти
poKiB.

L.7 Склад атестацiйноi KoMiciI формусться таким чином, щоб було
викJIючено можливiсть ухв€}лення необ'ективних рiшень.

1.8. Yci члени атестацiйноi KoMicii надiляються рiвними правами щодо
прийнятгя чи вiдхилення рiшень.

1.9. Керiвництво роботою KoMicii здiйснюе голова атестацiйноi KoMicii,
а в перiоди його вiдсутностi з поважних причин заступник голови
атестацiйноi KoMicii.

1.10. Графiк роботи атестацiйноi KoMicii доводиться до вiдома
керiвникам закпадiв MicT та районiв областi за мiсяць до початку наступного
року.
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пI. провЕдЕннrI АттЕстАцIi

3.1. Пiд час засiдання атестацiйна комiсiя розглядае поданi документи,
проводитъ об'ективне та доброзичливе обговорення професiЙноi дiяльностi
лiкаря, що атестуетъся, робитъ висновки та приймае рiшення про атестацiю або
не атестацiю лiкаря.

З.2. Тфи прийняттi рiшення враховуються кiлькiсть отриманих балiв
безперервного професiйного розвитку якi зазначенi у додатку 4 до Порядку
проведення атестацii лiкарiв накЕву МОЗ УкраiЪи 22 лютого 20119 року J\b 446
(у редакцii наказу МОЗ Украiни вiд 18 серпня 202t року М 1753.

З.3. Засiдання атестацiйноi KoMiciI е правомочним, якщо
у ньому бере участь не менше вiд2l3 вiд iT персон€tJIьного складу.

3.4. Рiшення атестацiйноi KoMicii приймаеться у присутностi
атестованого вiдкритим голосуванням бiльшiстю гопосiв присутнiх на засiданнi
членiв атестацiйноТ KoMicii. За piBHocTi голосiв право вирiшального голосу
належитъ Головi koMicii.

3.5. За результатами атестацii комiсiсю приймаеться одне з наступних
рiшень: пiдтверлженшI, пiдвищення квалiфiкацiйноI категорii або вiдмова
в присвоеннi або пiдтвердженнi квалiфiкацiйноi категорii.

3.6. Результати атестацii повiдомляються атестованому пiспя
голосуванIUI.

3.7. Результати атестацii заносяться до атестацiйного листа.

3.8. Атестацiйний лист пiдписуеться Головою, заступником голови,
членами атестацiйноi KoMicii, якi були присутнi на засiданнi.

3.9. .Щокументи щодо атестацii зберiгаються 5 (п'ять) poKiB.

3.10. Хiд засiданнrl атестацiйноi KoMicii фiксуеться у протоколi. Ведення
ПРОТоколу доручаеться секретарю. Протокол засiдання атестацiйноi KoMicii
ПiдписУеться Головою, заступником голови, членами атестацiйноi KoMicii,
якi були присутнi на засiданнi.
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Щодаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управпiння охорони здоров'я
Микопаiвськоi облдержадмiнiстрацii
вiд 17.01.2022 Jф 10-к

Графiк роботи атестацiйноi KoMicii

Прийом документiв здiйснюеться за мiсяць до закiнчення TepMiHy дii
посвiдчення про присвоення/пiдтвердженшI квалiфiкацiйноi категорii щоденно
з 900 - lS00. Обiдня перерва з 1200 - |245.

За довiдками звертатись до секретаря атестацiйноi KoMicii з атестацiТ
лiкарiв та професiоналiв з вищою немедичною освiтою, якi працюють в системi
охорони здоров'я за номером телефону: (0512) 37 05 55.

Мiсяць
проведення
засiдання

атестацiйноi
KoMicii

Щата
проведення
засiдання

атестацiйноi
KoMicii

Вид
атестацii

Час
проведення
засiдання

атестацiйноi
KoMicii

Березень 2з.Oз.2022 Чергова 10.00-12.00

KBiTeHb
|з.04.2022 Резервна 10.00-12.00
27.04.2022 Чергова 10.00-12.00

Травень
I|.05.2022 Резервна 10.00_12.00

25.05.2022 Чергова 10.00_12.00

Червень 29.06.2022 Чергова 10.00-12.00

Вересень
t4.09.2022 Резервна 10.00-12.00
28.09.2022 Чергова 10.00_12.00

Жовтень
|2.t0.2022 Резервна 10.00_12.00

26.|0.2022 Чергова 10.00-12.00

Листопад
09.1 1 .2022 Резервна 10.00-12.00
2з.I1.2022 Чергова 10.00_12.00
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,Щодаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлiння охорони здоров'я
Миколаiвськоi обпдержадмiнiстрацii
вiд 17.01.2022 Ns 10-к

Перелiк документiв, якi необхiдно надати до атестацiйноi KoMicii

1 Дтестацiйний листок дпя лiкарiв заповнений у текстовому редакторi
(WORD) (додаток 8).

2 Дтестацiйний листок для професiоналiв з вищою немедичною освiтою,
якi працюють в системi охорони здоров'я заповнений у текстовому

редакторi (WORD> (додаток 9).

З Особисте ocBiTHe портфолiо для лiкарiв з результатами проходження
безперервного професiйного розвитку за 2020, 202| роки окремо за

кожний piK (додаток 7).
4 Для професiоналiв з вищою немедичною освiтою, якi працюють

в системi охорони здоров'я звiт про професiйпу дiяльнiсть за ocTaHHi

три роки (на 20 cTopiHKax), затверджений керiвником закJIаду охорони
здоров'я

5 Копii документiв, що пiдтверджують облiкованi бали безперервного
професiйного розвитку завiренi печаткою, вiзованi началъником вiддiлу
кадрiв/працiвником кадровоi служби iз зазначенням посади, iм'я
та прiзвища.

6 Копiя Л4ГIЛОМУ про ocBiTy завiренi печаткою, вiзованi начальником
вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоi спужби iз зазначенням посади, iм'я
та прiзвища.

7 Копiя СЕРТИФIКАТУ лiкаря-спецiа"пiста завiренi печаткою, вiзованi
начальником вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоi служби iз зазначенням
посади, iм'я та прiзвища.

8 Копiя ТРУДОВОi книжки завiренi печаткою, вiзованi начальником
вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоi служби iз зазначенням посади, iм'я
та прiзвища. (iз записом: (працюс по теперiшнiй час>>)

9 Копiя ПОСВIДЧЕННrI квалiфiкацiйноi категорii завiренi шечаткою,
вiзованi начальником вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоi служби
iз зазначенням посади, iм'я та прiзвища.

10 Оригiна-п ПОСВIДЧЕННrI квшiфiкацiйноi категорiТ надаеться при Ti

пiдтвердженнi та якщо е мiсце у посвiдченнi.

11 Фотокарткарозмiром 3 х4 см.
|2 Письмова заява щодо присвоення/пiдтвердження квалiфiкацiйноТ

категорii (додаток 5).

13 Згода на збiр та обробку персонаJIьних даних (додаток 6).

|4 Оригiнали вищезЕ}значених документiв (oKpiM трудовоi книжцi)
необхiдно мати фахiвцю сфери охорони здоров'я при собi безпосередньо
в день атестацii.
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Щодаток 5

Головi атестацiйноi KoMicii
управлiннrl охорони здоров'я
МиколаiвськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii
Iгорю ПОЛЯКОВУ

Лiкаря:
(лiкарська спецiальнiсть)

Прiзвище:
Iмоя:
по батьковi:

Мiсце роботи:
(без скорочень)

Контактний номер телефону:

зАявА

квалiфiкацiйноi категорii
(вказати назву категорii)

(назва лiкарськоТ спецiальностi вiдповiдно до Номенклатури лiкарських спецiальностей)

Прошу допустити мене до проходження атестацiТ щодо
(присвоення/пiдтвердження)

@цщреsдrцц)

зi спецiалъностi: <<

(лата) (пiдпис)
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Щодаток б

згодА
на збiр та обробку персональних даних

(пIБ.)
(нapoдився(-)-poкy'пacпopтсеpii-Ns)шJIяхoмпiдписанняцЬoгoтекcтy'
вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро захист персональних дацих) вiд 1 червня 2010 року NЬ 2297-YI надаю згоду
Атестацiйнiй KoMicii лiкарiв при Управлiннi охорони здоров'я МиколаiЪськоТ обласноI держадмiнiстрацii реестру
<Медичнi кацри Украihи> на обробку Moix особистих порсонttльних даних у картотеках та/або за допомогою
iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи бази персональних даних працiвникiв суб'скта господарювання з метою
ведення кадрового дiловодства, пiдготовки вiдповiдно до вимог законодавства статистичноi, адмiнiстративноТ та
iншоТ iнформацiТ з питань персон€tлу, а також внутрiшнiх документiв пiдприемства з питань реалiзацiТ визнач9них
законодавством i колективним договором trрав та обов'язкiв у сферi трудових правовiдносин i соцiального захисту.
(-D .20_ року, ()
Особу та пiдпис перевiрено

Вiдповiдальна особа

я,

я,
Повiдомляемо, що наданi Вами вiдомостi включенi до бази персональних даних
АтестацiйноТ KoMicii лiкарiв при Управлiннi охорони здоров'я МиколаТвськоТ
облдержадмiнiстрацiТ, Реестру <Медичнi кадри УкраТни) з метою ведення
кадрового дiловодства, пiдготовки вiдповiдно до вимог законодавства
статистичноТ, адмiнiстративноi та iншоi iнформацii з питань персонаJIу, а також
внутрiшнiх документiв пiдприемства з питань реалiзацiТ визначених
законодавством i колективним договором прав та обов'язкiв у сферi трудових
правовiдносин i соцiального захисту.
Вiдповiдно до ст. 8 Закону УкраiЪи кПро захист персональних даних)) суб'скт
персональних даних мае право:
1) знати про мiсцезнаходження бази даних, яка мiстить його персональнi данi, ii'
призначення та найменування, мiсцезнаходження ii володiльця чи розпорядника;
2) отримувати iнформацiю про умови надання доступу до персонzuIьних даних,
зокрема iнформацiю про TpeTix осiб, яким передаються його персональнi данi,
що мiстяться у базi персональних даних;
3) на доступ до cBoix персонtIльних даних, що мiстяться у вiдповiднiй базi
персонаJIьних даних;
4) отримувати не пiзнiш як за 30 календарних днiв з дня надходження запиту,
KpiM випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь про те, чи зберiгаються його
персональнi ,цанi у вiдповiднiй базi персональних даних, а також отримувати
змiст його персональних даних, що зберiгаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу iз запереченням проти обробки cBoik
персональних даних органами дерlr<авноТ влади, органами мiсцевого
самоврядування при здiйсненнi ixHix повновalкень, передбачених законом;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо змiни або знищення своiх
персонаJIьних даних буль-яким володiльцем та розпорядником цiсТ бази, якщо цi
данi обробляються незаконно чи е недостовiрними;
7) на захист cBoix персональних даних вiд незаконноТ обробки та випадковоТ
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвоечасним ix наданням, а також на захист вiд надання
вiдомостей, що е недостовiрними чи ганьблять честь, гiднiсть та дiлову
репутацiю фiзичноi особи;
8) звертатися з питань захисту cBoix прав щодо персональних даних до органiв
дерrкавноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, до повнова}кень яких
нrlле}кить здiйснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законодавства про
захист персонаJIьних даних.

Пiдпис особи

посвiдчую, що отримав повiдомлення
про вIt.lIючення iнформацiТ про мене до
бази персонtшьних даних з метою
ведення кадрового дiловодства,
пiдготовки вiдповiдно до вимог
законодавства статистичноi;
адмiнiстративноТ та iншоТ iнформацiТ
з питань персонаJIу, а також внутрiшнiх
документiв пiдприемства з цитань

реалiзацii визначених законодавством
i колекгивним договором прав
та обов'язкiв у сферi трудових
правовiдносин i соцiального захисту,
а також вiдомостi про моI права,
визначенi Законом УкраiЪи (Про
зalхист персонtшьних даних)), i про осiб,
яким мот данi надаються,
дJIя виконання зазначеноi мети.

K_>_________J0_ pot<y

(пiдпис)
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Щодаток 7

ОСОБИСТЕ OCBITH€ ПОРТФОЛIО З РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОХОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ

за _ piк

Прiзвище, iм'я, по батьковi:

Мiсце роботи:

Займана посада:

KoHTaKTHi данi (телефон, адреса електронноi пошти)

Jф
з/п

Вид дiяльностi Мiсце
проведення

Щатаl
тривалiсть

кiлькiсть
балiв

Вiдомостi щодо персональних досягнень:

Кiлькiсть наданих медичних послуг за звiтний перiод (oKpiM спецiальностей визначених
у додатку 5 до Порядку проведення атестацii лiкарiв та спецiальностi кОрганiзацiя
i управлiння охороною здоров'я>)

(прiзвище, iм'я, по батьковi )

(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника закладу охорони здоров'я)

м. п.

(пiдпис)

(пiдпис)



oj+:s,

1. Прiзвище, iмlя, по батьковi:

2. PiK народження:

3. OcBiTa:

1б

Додаток 8

АТЕСТАЦIЙНИЙ ЛИСТОК

(наЁпuенуваlля заюи,ry вшцоi освiтrл, фаrсуrьтчг, piK закiнчеrпя)

4. Мiсце роботи:

5. Займана посада на час атестацii:

б. Кiлькiсть балiв безперервного розвитку:
(за перiод з часу попередrrьоТ атестацii)

7. Стаж роботи за спецiальнiстю:

рIшЕння АтЕстАцIIhIоi KoMrcfi
jСЕёi: 

ДтiЙацiйнакомiсiяприугрАв.щI*Lqохороltrlзрров,я
(HafmvreHyBaHш органу охорони здоров'я або закладу вищоi медичноi освiти)

вирiшила присвоiти /пiдтвердити гр.:
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

(зваrшя лiкаря-спецiа"ltiста, назва категорii)

за спецrальнlстю: (
(назва спецiальrrостi вiдповiдно до Номеtrклатури лiкарських спецiальлIостей)

Голова KoMiciI:

Члени KoMicii:
.я-F:

(пiдпис)

тюлюкIнА в.м.

ФАюк в.в.

зАяць е.м.

АртАмонов о.п.

присяжнюк о.о.

чинlIковА л.Б.

дудJIА i.д.

HOBIKOBA н.м.

ПОЛlIКОВ Iгор Анатолiйович

Запрошенi члени пiдкомiсiй зi спецiальпостей:

(назва напршлку)

(пiлпис) (шБ)

(назва напршлку)

(назва напрлrлку)

(пiдгмс) (шБ)

2022року

(пiдпио) (ШБ)

(()



ln;i,i]
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,Щодаток 9

АТЕСТАЦIЙНИЙ ЛИСТОК
для професiоналiв з вищою немедичною освiтою

1. Прiзвище, iмlя, по батьковi:
2. PiK народження:
3. OcBiTa:

(наЁтrленуваl*и заюиry вшlоi ocBiT4 фаrryrьтет, piK закirrчеши)

r,":-jj, 4;Мiсцероботи:

5. Займана посада на час атестацii:
6. Удосконалення за спецiальнiстю (де, коли, тривалiсть):

а)
б)
в)
г)

7. Стаж роботи за спецiальнiстю:ý::j: 8. IIayKoBi працi, винаходи:

рIшЕнIIя АтЕстАцtйшоi комrсrf

вирiшила присвоiти /пiдтвердити гр.:
(гlрiзвище, iм'я, по батьковi)

(назва квалiфiкаuiйноi категорii яку присвоено/пiдтверлжено)

за спецiальнigгю: <<

(назва спецiальностi вiдповiдно до Номенклаryри спецiальностей)

Голова Koмicii:

*;,-,

Члени KoMicii:

(пiдпис)

тюлюкIнА в.м.

ФАюк в.в.

зАяць с.м.

АртАмонов о.п.

присяжнюк о.о.

чиняковА л.Б.

дудлА I.д.

HOBIKOBA н.м.

ПОЛrIКОВ Iгор Анатолiйович

Запрошенi члепи пiдкомiсii зi спецiальностей:

(назва напрлr,tку)

-Gй""сr-- 
-(шБ)

(назва напряr,tку)

]ПЕпиФ- (ПIБ)

(назва нагrрлuку)

(пiдпис)

(назва напрлчrку)

2022 року

(пiлгпtс) (шБ)

((-)
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Додаток 10

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керiвник закJIаду

(()

звIт
про перелiк осiб, якi мають проходити атестацiю у 2022 роцi

2022 piK

(повна ншва закладу без скорочень)

Спецiальнiсть,
посада,

яку займае

.Щата
попередньоI
атестацiI -

дата закiнчення
TepMiHy лiI
атестацiI

Наявна
квалiфiкацiйн

категорiя

Начальник вiддiлу кадрiв

Контактний/мобiльний номер телефону:


