
миколдiвськА оБлАснА дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

17.01 .2022

нАкАз

м.Миколаiв м 10-к

Про Порядок проведення атестацii
лlкаDlв таl 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
9х9.рони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови Миколаiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 05.07.2018 Jф 280-р, Порядку проведення атестацii лiкарiв,
який затверджено наказом 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 18 серпня 202| Nэ 1753), ПоложеншI 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'л>
(лалi-наказ МОЗ Украiни), з метою перевiрки рiвня теоретичних
та практичних навичок, здобутих лiкарем пiд час здiйснення ним безперервного
професiйного розвитку

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1) склад атестацiйноl комiсii, яка сформована з пiдкомiсiй (додаток 1);
2) регламент роботи атестацiйноi KoMicii (додаток 2);
3) графiк роботи атестацiйноi KoMici|y 2022 роцi (додаток 3);

--",- 4) перелiк документiв, якi необхiдно надати до атестацiйнiй KoMicii
(додаток 4).

2. Атестацiйнiй KoMicii при здiйсненнi своiх функцiональних повноважень
керуватись Порядком проведення атестацii лiкарiв, якиЙ затверджено наказом
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 22.02.2019 J\Ъ 446 <Щеякi питанrul
безперервного професiйного розвитку лiкарiв> (iз змiнами) та Положенням про
пР-Оведення 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 системi охорони здоров'я>>.

Строк: протягом року



1) сприяти фахiвцям сфери охорони здоров'я областi у набуттi
безперервного процесу навчання та вдосконЕLленнясезперервного процесу навчання та вдосконЕLлення профеоiйних
компетеНтностей..пiсля. здобутгя ними вищоi освiти у сферi охорони здоров'яi пiслядипломноi освiти

гтя ними вищоi
iHTepHaTypi та ix атестацii згiдно з наказами

МОЗ УкраiЪи.
2) забезпечити надсилання до атестацiйноi KoMicii у паперовому виглядi

копiю звIтУ про перелiк осiб, якi мають проходити атестацiю у 2022роцi щодо
пiдтвердження/пiдвищення квшriфiкацiйноi 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 вищоrб'немедичною освiтою, якi працюють в системi охорони
здоров'я областi.

Строк: згiдно з графiком роботи
2) пiдготовку проектiв наказiв

облдержадмiнiстрацii за результатами
присвоення/пiдтвердження квалiфiкацiйноi
засiдання атестацiйноi KoMiciT та
до закладiв/пiдприемств охорони здоров'я.

управлiння охорони здоров'я
проведення атестацiй, щодо

категорii з урахуванням протоколу
надсилання скан-копiй наказiв

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 мiсцеЙ 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 цъого наказу з€tлишаю за собою.

Начальник управлiння Максим БЕЗНоСЕНКо
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,Щодаток 1

полrIков
Iгор Анатолiйович

тюлюкIнА
BiTa Михайлiвна

БАБIн
Олег [митрович

ФАюк
BiKTop Володимирович

зАяць
евгенiя Миколаiъна

АРТАМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлiння охорони здоров'я
миколаiъськоi облдержадмiнiстрачii
вiд|7,01,2022 NЬ 10-к

Склад атестацiйноi KoMiciT

Голова KoMicii:

лiкар-хiрург КНП кМиколаiЪська
лiкарня> МиколаiЪськоТ обласноi

заступник начiшьника управлiння-начilIьник вiддiлу
наданшI лiкуваrrьно -профiлактичнот допом оги населенню
управлiнНя охоронИ здоров'я облдержадмiнiстрацii

Члени KoMicii:

заступник Голови атестацiйноi KoMioii, завiдувач
сектором управлiння персонаJIом управлiння охорони
здоров'я облдержадмiнiстрацii

заступник начапьника управлiння-нач€}пьник вiддiлу
наданшI медичноi допомоги матерям та дiтям управлiння
охорони здор ов' я МиколаiЪськоТ о блдержадмiнiстр ацii
заступник начальника управлiння охорони здоров'я
МиколаiЪськоТ MicbKoi ради
голова МиколаiЪськоi обласноi органiзацii профспiлки
працiвникiв охорони здоров'я (за узголжепrн"мf
заступник генерtLльного директора {ержавноi установикМиколаiвський обласний центр контролю
та профiлактики хвороб моЗ Украihш (за узгодженням)
медичний директор Комунального некомерцiйного
пiдприемства МиколаiЪськоi MicbKoi Ради 

^ 
<Центр

первинноi медико-санiтарноТ допомоги Ns 4)

Олександр Петрович

присяжнюк
ольга олегiвна

дудлА
IBaH !митрович

чинrIковА
Людмила Борисiвна

HoBIKoBA
наталiя Миколаiъна

БЕСIДОВСЬКА
Людмила ЮрiiЪна

обласна клiнiчна
радио експерт

управлiння охорони здоров'я
за напрямом: <<Хiрургiя>

облдержадмiнiстрацiТ

начальник вiддiлу по oxopoHi материнства та
дитинства управлiння охорони здоров'я Миколаiъськот
Micbkoi ради, експерт за напрямом <Акушерство та
гirtекологiя>>

провiдниЙ юрисконСульт КоМун.JIьноГо некомерцiйного
пiдгrриемства <<МиколаiЪський обласний iнформацiйно-
аналiтичний центр медичноi статистики> Миколаiъськоi
обласноi ради
секретар атестацiйноi KoMicii, офiсний працiвник
МиколаiЪського базового медичного фЪхового поЪ.д*у
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Члени пiдкомiсiй зi спецiальностей:

<<Органiзацiя i управлiння охороною здоровrя>>:

полякоВ IгоР Анатолiйович заступник началъника управлiнняохорони здоров'я Миколаiвоькоi обласноi державноi адмiнiстрацii-начальник
вiддiлу надання лiкувально-профiлактичнот допомоги населенню;

БАБIН олег ,Щмитрович - заступник началъника управлiння охорони
здоров'я МиколаiЪськоi обласноi державноi адмiнiс"рuцii-пruоаJlьник вilдiлу
надання медичноi допомоги матерям та дiтям;

управлiння

управлiння
державноi

зАяrР евгенiя Миколаiвна - голова МиколаiвськоI обласноi органiзацii
профспiлки працiвникiв охорони здоров'я (за узгодженням).

Педiатричний профiль:

БАБIн Олег .Щмитрович _ заступник нач€шъника управлiння-началъник
вiддiлу надання медичноi допомоги матерям та дiтям- управлiння охорони
здоров'я МиколаiЪськоi облдержадмiнiстрацii;

мАртьЯновА Наталiя IBaHiBHa - завiдувач педiатричним вiддiленням
для новонароджених та недоношених дiтей кнп <<миколаiъська обласна дитяча
клiнiчна лiкарнл> Миколаiъсъкоi обласноi ради (за узгодженням);

ткАчЕНКО Iрина Станiславiвна - заступник головно.о оiпuря з медичноi
частини, лiкар-анестезiолог кнп <<миколаiъська обласна дитяча клiнiчна
лiкарнл> Миколаiъськоi обласноi ради (за узгодженням);грАсюков Андрiй Миколайович - завiдувач вiддiленням анестезiологii
з лiжкаМи iнтенсИвноi терапii, лiкар-анестезiолог дитячий кНП <<МиколаiЪська
обласна дитяча клiнiчна лiкарня> Миколаiъсъкоi обласноi Ради (за
узгодженням).

Терапевтичний профiль :

присяжнюк олъга олегiвна - медичний директор Комунального
некомерцiйного пiдприемства МиколаiЪськоI мiсъкоi рuд" пiД.пrrр первинноТ
МeДикo.сaнiтapнoТдoпoмoгиJ\Гs4>(зayЗгoДжeнням);

ткАчЕнкО Ната-гlя ЮрiiЪна - заступник головного лiкаря з медичноi
частини кнп <<миколаiъська обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi
обласноi ради (за узгодженням);

ЛУЧFIИIZ ВОЛОДИМИР Йхайлович завiдувач гастроентерологiчним
центром кнп <миколаiъська обласна клiнiчна лiкарнл> Миколаiъськоi
обласноi ради (за узгодженням);
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зАвгоРодFIЯ Алла БорисiвНа - лiкар з функцiональноi дiагностики
кардiологiчного центру кнП кМиколаIвська обпu."u клiнiчна лiкарня>
МиколаiЪськоi обласноi ради (за узгодженням);

БорисЕнкО оксана АнатолiiЪна - завiдувач неврологiчним вiддiленнямкнп <<миколаiъська обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi обласноi ради(за узгодженням);
кАрповА Лiлiя Миколаiвна лiкар-спецiалiст

реабiлiтацiйноi медицини кнп <<миколаiъський обласний
реабiлiтацii та спортивноi медицини) Миколаiвсъкоi
(за узгодженням).

Хiрургiчний профiль:

дудлА IBaH .Щмитрович - лiкар-хiрур" кнП кМиколаiЪсъка обласна
клiнiчна лiкарня>> Миколаiвськоi обласноi ради,експерт управлiння охорони
ЗДОРОВ'Я МИКОЛаiЪСЬКоi облдержадмiнiстрацii за 

"urrр"Йоr: <хiрургiя>
(за узгодженням);

з фiзичноi та
центр медичноi
обласноi ради

нейрохiрургiчним вiддiленням
лiкарня швидкоi медичноi

вiддiлу по oxopoHi
миколаiъськоi мiсъкоi

СКОРОIIАЩ Iгор Романович - завiдувач
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <MicbKa
допомоги> (за узгодженням):

шуткIН ЮрiЙ ПетровиЧ лiкар-травматолог кнП МиколаiЪськоi
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\b 3> (за узго!жЁнням);

доrшIФ Iрина Петрiвна заступник головного лiкаря кнП
<<миколаiъсъкий обласний центр екстреноi медичноi допомоги та медицини
катастр о ф > МиколаiЪськоi обласноi Ради (з а узгодженням) ;

ЗАкЕРНИIГFIIй BiKTop Iванович _ ВикоНУВач обов'язкiв завiдУвача
ВiДДiЛеННЯМ аНестезiологii iнтенсивноi терапiт та гБо кнп <<миколаiъська
обласна клiнiчна лiкарня>> МиколаiЪськоТ обласноi Ради (за узгодженням);пIшАК .Щмитро Михайлович - медичний директор з 

'хiрургiчноi 
роботи,

lkup хiрург-онколог кнп <миколаiъський обласний центр онкологii>>
МиколаiЪсъкоi обласноi р ади (з а узгодженням) ;сIчко Ганна BiKTopiBHa лiкар-офталъмолог кнП <<обласна
офтальмологiчна лiкарнл> Миколаiвсъкоi обласнот ради, кандидат медичних
наук (за узгодженням).

Акушерсько-гiнекологiчний профiль :

ЧИFIЯКоВА Людмила Борисiвна начальник
материнства та дитинства управлiння охорони здоров'я
ради (за узгодженням);

кАндАУроВ олег Анатолiйович - завiдувач перинатальнго центру кнп
<<миколаiъська обласна клiнiчна лiкарнп> Миколаiъсъкот обласноi' ради(за узгодженням);

кАрякIFIА ольга Леонiдiвна медичний директор кнПМиколаiЪськоi MicbKoi ради <<Пологовий будинок NЬ 2>>, кандидат медичних
наук (за узгодженням).



Стоматологiчний профiль :

коБиJUIнськрЙ Анатолiй Михайлович головний лiкар кнп
<<миколаiъсъка обласна клiнiчна стоматологiчна полiклiнiка> МиколаIвськоi
обласноi Ради експерт за напрямом <<Стоматологiл> (за узгодженням);гонtIАРовА Юлiя Анатолiiвна - директор кнП МиколаiЪськоi MicbKoi
ради <<МиколаiЪська MicbKa стоматологiчна полiклiнiко> (за узгодженням);БАевА НаталiЯ ВалерiiЪна лiкар-стоrurоооi-хiрург ординатор
стоматологiчного вiддiлення щелепно-лицевоi хiрургii rc{гI кмикьлаiъ."пъ
обласна клiнiчна лiкарнл> МиколаiЪськоi обласноi р"дЪ (за узгодженням).

Медико-профiлактична справа
та професiонали з вищою немедичною освiтою:

АртАмоноВ Олександр Петрович - заступник генерального директорадУ <МиколаiЪський обласний центр контролю та ,rрЬбiоu*r"п" 
-*"ороб

МОЗ Украiни> (за узгодженням);
завiдуюча

монiторинry
.щу <миколаiъоъкий обласний центр контролю талу (lvlиколаlвсъкии ооласний центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiню> (за узгодженням}лЕвко Тетяна Георгiiъна - завiдувач iмунологiчною лабораторiею кнп
<миколаiъська обласна дитяча клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi обласноi
ради (за узгодженням).



I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. I]им Регламентом визначаеться Порядок проведення атестацii

та професiоналiв з вищою немедичноi освiтою MicTa Миколаева, MicT та
миколаiвськоi областi.

1.2. Метою атестацii е оцiнка виконання лiкарями

знтввг!хrвно ДОДаТОК 2

Наказом управлiння охорони здоров'я
МиколаiЪськоi облдержадмiнiстрацii
вiд 17.01.2022 J\b 10-к

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ АТТЕСТАЦIЙНОi KOMICII
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

миколАiвськоi оБлАсноi дЕржАвноi АдмIнIстрАцII

лiкарiв
районiв

вимог щодо пiдвищення
ikнъоi квалiфiкацii та проходження безперервного професiйного розвитку
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 липня zбzl року
J\9 725 <Про затвердження ПоложеншI про систему безперервного професiйного
розвитку фахiвцiв у сферi охорони здоров'я>.

1.3. Атестацiя лiкарiв та професiона-гliв з вищою немедичноi освiтою
спрямована на удосконЕlлення дiяльностi закладiв охорони здоров'я ycix форм
власностi для под€tJIьшого полiпшення надання медичноi допомоги населенню
миколаiвськоi областi.

1.4. Атестацiйна
облдержадмiнiстрацiТ в
здоров'я УкраiЪи вiд

комiсiя управлiння охорони здоров'я Миколаiвськоi
своiй роботi керуеться нак€вом MiHicTepcTBa охорони
22.а2.20|9 NЬ 446 <.Щеякi питання безперервного

професiйного розвитку лiкарiв> (у редакцii наказу MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи вiд 18 серпня 2021 J\b 1753), Наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я J\b 588 вiд12 серпшI 2009 року <Про атестацiю професiоналiв з вищою
немедичною освiтою, якi працюють в системi охорони здоров'я).

1.5. Професiон€Lпи з вищою немедичною освiтою, якi працюють
В системi охорони здоров'я, подають до атестацiйноi KoMicii документи,
вiдповiдно до Наказу моЗ УкраiЪи J\b 588 вiд 12 серпня 2OO:g рокукпро атестацiю професiоналiв з вищою немедичною освiтою, якi ,rрuцrооr"
в системi охорони здоров'я.

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



Ш. ПIДГОТОВКА Та ЗАБЕЗПЕЧЕНItЯ ПРОВЕДЕННЯ АТТЕСТАЦIi

1.1. Про Порядок проведення атестацii наступного к€Lлендарного рокуначальник управлiння видае вiдповiдний наказ по управлiнню не пiзнiшъ
сiчня наступного каlIендарного року. Цим нак€вом:

- встановлюеться Склад атестацiйноI KoMicii, сформований iз пiдкомiсiй, члени
яких входять до ix складу на добровiлъних засадах;
- затверджусться Графiк роботи атестацiйноi KoMicii;
- перелiк документiв, якi необхiдно надати до атестацiйноi KoMicii згiдно
затвердженого перелiку (додаток 4).

1.2. ,.Що !клалу атестацiйноi KoMicii та iT пiдкомiсiй вкJIючаються
керlвники закладlв охорони здоров'я (за згодою), представники профспiлок(за згодою), члени групи експертiв управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii (за згодою) на добровiлъних засадах.

1.4. Заступником голови атестацiйноi koMicii, призначаеться началъник
одного iз структурних пiдроздiлiв управлiння.

1.5. Секретарем атестацiйноi KoMicii призначаеться працiвник, який мае
належну пiдготовку до органiзацiйно-технiчного забезпечення протоколъних
заходiв.

1.6. Членами KoMicii (у кiлъкостi вiд тръох до семи осiб) призначаютъся
спiвробiтники, якi пропрацюв€tли у галузi оlорон" здоров'я не менше п'яти
poKiB.

L.7 Склад атестацiйноi KoMiciT формуетъся таким чином, щоб було
виключено можливiстъ ухвалення необ'ективних рiшень.

1.8. Yci члени атестацiйноi KoMiciT надiляютъся рiвними правами щодо
прийняття чи вiдхилення рiшень.

1.9. Керiвництво роботою KoMioii здiйснюе голова атестацiйноi KoMicii,а В перiодИ йогО вiдсутностi з поважних причин заступник голови
атестацiйноi KoMicii.

керiвникам закладiв
року.

1.10. Графiк роботи атестацiйноi KoMicii доводитъся до вiдома
за мiсяць до початку наступногоMicT та районiв областi
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пI. провЕдЕннrI АттЕстАцIi

3.1. Пiд час засiдання атестацiйна комiсiя розглядае поданi документи,
проводить об'ективне та доброзичливе обговорення професiйноi дiяльностi
лiкаря, що атестусться, робить висновки та прийЙае рiшенпr" .rро атестацiю або
не атестацiю лiкаря.

З.2. ПрИ прийняТтi рiшеНня враховуються кiлькiсть отриманих балiв
безперервного професiйного розвитку якi зазначенi у додатку 4 до Порядку
проведення атестацii лiкарiв наказу моЗ Украihи 22 лютого 2019 року й ц+Ь
(у редакцii наказу моЗ Украihи вiд 18 оерпня 2021 року JE 1753.

сrчl'лсLлпп 4rýrUrацlин()l KOMlcll е ПРаВОМОЧНИМ,
у ньому бере участь не менше вiд 2l3 вiдii персон€tльного скпаду.

якщо

з.4. Рiшення атестацiйноi KoMicii приймаетъся у присутностi
атестованого вiдкритим голосуваннrIм бiлъшiстю голосiв присутнiх нъ заъiданнi
членiв атестацiйноi KoMicii. За piBHocTi голосiв право 

"rрl.*rного голосу
належить Головi koMicii.

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

.r-
J.J. Засiдання атестац11ино1 комlс11

3.6. Результати атестацii uовiдомляютъся
голосування.

атестованому пiсля

3.7. Результати атестацiт заносяться до атестацiйного листа.

з.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 засiдання атестацiйноi KoMicii фiксуеться у протоколi. Ведення
протоколу доручаеться секретарю. Протокол засiдання атестацiйноi koMicii
пiдписуеться Головою, заступником голови, членами атестацiйноi KoMioii,
якi були присутнi на засiданнi.
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Щодаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлiння охорони здоров'я
Миколаiвськоi облдержадмiнiстрацii
вiд17.01.2022 Ns 10-к

Графiк роботи атестацiйноi KoMicii

ПриЙом документiв здiйснюеться за мiсяць до закiнчення TepMiHy дii
посвiдчення про присвоення/пiлтвердженшI квалiфiкацiйноТ категорii щоденно
з 900 - tS00. Обiд""Ъ.р.рва з 120d - iZa'.

За довiдками звертатисъ до секретаря атестацiйноi KoMiciT з атестацii
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
Iз.04.2022 Резервна 10.00-12.00
27.04.2022 Чергова 10.00_12.00

Травенъ
||.05.2022 Резервна 10.00-12.00
25.05.2022 Чергова 10.00_12.00

Червенъ 29.06.2022 Чергова 10.00_12.00

Вересень |4.09.2022 Резервна 10.00-12.00
28.09.2022 Чергова 10.00-12.00

Жовтенъ
|2.10.2022 Резервна 10.00_12.00
26.|0.2022 Чергова 10.00_12.00

Листопад 09.1 1 .2022 Резервна 10.00-12.00
2з.1I.2022 Чергова 10.00_12.00
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Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлiння охорони здоров'я
Миколаiвськоi облдержадмiнiстрацii
вtдl7,01.2022 Jф 10-к

Перелiк документiв, якi необхiдно надати до атестацiйноi KoMicii

1 Атестацiйний листок для лiкарiв заповнений у текстовому редакторi
(WORD) (лолаток 8).

2 Атестацiйний листок для професiоналiв з вищою немедичною освiтою,
якi працюють в системi охорони здоров'я заповнений у текстовому
редакторi KWORD> (додаток 9).

3 Особисте ocBiTHe портфолiо для лiкарiв з результатами проходження
безперервного професiйного розвитку за 2020, 2021r роки окремо за
кожний piK (додаток 7).

4 Для професiоналiв з вищою немедичною освiтою, якi працюють
в системi охорони здоров'я звiт про професiйну 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 ДИПЛОМУ про ocBiTy завiренi печаткою, вiзованi начальником
вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоТ служби iз зазначенням посади, iм'я
та прiзвища.

7 Копiя СЕРТИФIКАТУ лiкаря-спецiалiста завiренi печаткою, вiзованi
начапъником вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоi служби iЪ зазначенIuIм
посади, iм'я та прiзвища.

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

9 Копiя ПОСВIДЧЕННЯ квалiфiкацiйноi категорii завiренi печаткою,
вiзованi началъником вiддiлу кадрiв/працiвником кадровоi служби
iз зазначенням rтосади, iм'я та прiзвища.

10 Оригiнал ПОСВIДЧЕННlI ква;liфiкацiйноi категорii надаеться при 11

пiдтвердженнi та якщо е мiсце у посвiдченнi.

11 Фотокарткарозмiром3 х4 см.
t2 Письмова заява щодо присвоення/пiдтвердження квалiфiкацiйноi

категорii (додаток 5).

13 Згода на збiр та обробку персон€uIьних даних (додаток 6).
14 Оригiнали вищез€вначених документiв (oKpiM трудовоi книжцi)

необхiдно мати фахiвцю сфери охорони здоров'я при собi безпосередньо
в денъ атестацiI.



1з

Додаток 5

Головi атестацiйноi KoMicii
управлiння охорони здоров'я
МиколаiЪськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii
Iгорю ПОЛЯКОВУ

Лiкаря:
(лiкарська спецiальнiсть)

Прiзвище:
Iмоя:
по батьковi:

Мiсце роботи:
(без скорочень)

Контактний номер телефону:

зАявА

квалiфiкацiйноi категорiТ
(вказати назву категорii)

прошу допустити мене до проходження атестацiт щодо
(присво ення/пiдтвердження)

(дццреgщцц)

(дата) (пiдпис)
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Щодаток 6

згодА
на збiр та обробку персональних даних

я,
(пIБ.)

(народився (-D._---.- року, паспорт серii 

- 

Jф 
--..-) 

шляхом пiлписання цього тексту,
вiдповiднО до ЗаконУ УкраТнИ кПро захисТ персональниХ даних> "ц r uepr"' 2010 року Ns2297-YI 

"uлоо 
r.оду

АтестацiйнiЙ KoMicii лiкарiВ при Управлiннi охоронИ здоров'Я МиколаТвсiКоi обласнЬi деря<адмiнiстрачii, рееструКМеДИЧНi КаДРИ УКРаТНИ) На ОбРОбкУ моiх особистих персональних даних у картотеках таlабо за допомогоюiнформацiйно-телекомунiкацiйнот системи бази персональних даних працiвникiь aуб'.пru господарювання з метою
ведення кадрового дiловодства, пiдготовки вiдповiдно до вимог законодавства статистичноi, адмiнiстративнот та
iншоI iнtрормацii з питань персоналу, а Tako)I( внутрiшнiх документiв пiдприсмства з питань реалiзацiт визначених
законодавством i колективним договором прав та обов'язкiв у сферi трудових правовiдносин i соцiального захисту.(_)) 20_ року, ( )

Особу та пiдпис перевlрено

Вiдповiдальна особа

Яо-_..-..-
посвiдчую,@"
про вкJIючення iнформацii про мене до
бази персонaulьних даних з метою
ведення кадрового дiловодства,
пiдготовки вiдповiдно до вимог
законодавства статистичнот,
адмiнiстративноТ та iншоi iнформацiТ
з питань персон€шу, а також внутрiшнiх
документiв пiдuриемства з питань
реалiзацiТ визначених законодавством
i колективним договором прав
та обов'язкiв у сферi трудових
правовiдносин i соцiального захисту,
а також вiдомостi про мот права,
визначенi Законом УкраiЪи кПро
захист персональних даних), i про осiб,
яким моТ данi надаються,
дIя виконаннrI зазначеноТ мgги.

20 року

(пiдпис)

облдерiкадмiнiстрацii, Ресстру <Меди.tнi кадри yкpaiЪ",i , ,.rо. ведення
кадрового дiловодства, пiдготовки вiдповiдно до вимог законодавства
статистичноi, адмiнiстративноi та iншоi iнформацii з питань персон.шу, а також
внутрiшнiх документiв пiдприсмства 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 <Про захист персонtlльних даних) суб'ект
персонаJIьних даних мае право:
l) знатИ про мiсцезнаходження бази даних, яка мiстить його персональнi данi,.rТ
призначення та найменування, мiсцезнаходження iT володiльця чи розпорядника;
2) отримувати iнформацiю про умови надання доступу до персонаJIьних даних,
зокрема iнформацiю про TpeTix осiб, яким п9редаються його персональнi данi,
що мiстяться у базi персон€шьних даних;
3) на доступ до своТх персон.rльних даних, що мiстяться у вiдповiднiй базi
персонalльних даних;
4) отримувати не пiзнiш як за З0 календарних днiв з дня надходження запиту,
kpiM випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь про те, чи зберiгаються його
персональнi ланi у вiдповiднiй базi персональних даних, а також отримувати
змiст його персонalльних даних, що зберiгаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу iз запереченням проти обробки cBoix
персональних даних органами деряtавноi влади, органами мiсцевого
самоврядування при здiйсненнi ixHix повноваrкень, передбачених законом;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо змiни або знищення cBoix
персональнИх даних будь-яким володiльцем та розпорядником цiеТ бази, якщо цi
данi обробляються незаконно tlи е недостовiрними;
7) на захист cBoix персональних даних вiд незаконноТ обробки та випадковоi
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвосчасним ix наданням, а також на захист вiд надання
вiдомостей, що с недостовiрними чи ганьблять честь, гiднiсть та дiлову
репутацiю фiзи,lноi особи;
8) звертатисЯ з питанЬ за.хистУ cBoix праВ щодо персонаJIьних даних до органiв
дерrкавноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, до повноважень яких
н€lJIежить здiйснення захисту персональних дацих;
9) застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законодавства про
захист персонilльних даних.

Пiдпис особи
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Щодаток 7

ОСОБИСТЕ OCBITH€ ПОРТФОЛIО З РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОХОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ

за --- piк

Прiзвище, iмlя, по батьковi:

Мiсце роботи:

Займана посада:

KoHTaKTHi данi (телефоно адреса електронноi пошти)

ль
з/п

Вид дiяльностi Мiсце
проведення

Щата/
Тривалiсть

кiлькiсть
балiв

вiдомостi щодо персональних досягнень:

кiлькiсть наданих медичних послуг за звiтний перiод (okpiM спецiа-пьностей визначеЕих

I j:lTiY'. 5 ДО ПОРЯДКУ ПРОВеДення атестацii лiкарiв iu спецiальностi <органiзацiя
i управлiння охороЕою здоров'я>)

(прiзвище, iм'я, по батьковi )

(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника iакllаду о*оронЙ зЪров'я)

(.и*Ф -

м. п.

(пiлпис)
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[одаток 8

АтЕстАцlЙниЙ листок
1. Прiзвищео iмlя, по батьковi:

2. PiK народження:

3.OcBiTa:
(найшr,rеrrувал*lя заrшаry вшюi освiтц факуьтчг, piк икirfiеI*{я)

4. Мiсце роботи:

5. Займана посада на час атестацi[:

б. Кiлькiсть балiв безперервного розвитку:

7. Стаяс роботи за спецiальнiстю:
(за перiод з часу попередньоi атестацii)

рIшЕннrI АтЕстАцЙIоi KoMIcIi

вирiшила присво[ти /пiдтвердити гр.:
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

(звання лiкаря-спецiалiста, назва категорii)

за спецiальнiстю: к
(назва спечiальноgгi вiдповiдно до Номенклатури пiпuр.rп"*-ЙцiБ**r.й;

Голова Koмicii:

Члени KoMicii:

(пiдпис)

тюлюкIнА в.м.

БАБIн о.д.

ФАюк в.в.

зАяць с.м..

АРТАМОНОВ О.П

присяжнюк о.о.

чинrIковА л,Б..

дудлА Lд

HOBIKOBA н.м.

ПОЛrIКОВ Iгор Анатолiйович

запрошенi члени пiдкомiсiй зi спецiальцостей:

Тйп"сr-- (пIБ)

(пlдпис) (пIБ)

(шБ)

2022 року

(пiдпис)

(назва напрямку)

())



|7
Додаток 9

АТЕСТАЦIЙНИЙ ЛИСТОК
для шрФфесiоqяалiв з аиLЕýФЕо !еемедцсчЁ!ошФ oci}iToto

1. Прiзвище, iм'я, по батьковi:
2. PiK народ}кення:
3. OcBiTa:

(найr,lенушrrrя заrсцлу вшlдоi освlпа баrуiьтчг, рй закilгrеlпrя)

4. Мiсце роботи:
5. Займана посада на час атестацii:
б. Удосконалення за спецiальнiстю (део коли,,p""""t."r+

а)-
б)
в)
г)

7. Стаж роботи за спецiальнiстю:
8. HayKoBi працi, винаходи:

РIШЕНШI АТЕСТАЦППIОi KOMICII

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

за спецiальнigгю: <<

(назва спецiальностi вiдповiдно до Номеншаryри спецiальностей)

Голова KoMici'i:

Члени KoMicii:

(пiдпис)

тюлюкIнА в.м.

БАБIно.д.

ФАюк в.в.

зАяць е.м..

АРТАМОНОВ О.П

прися)кнюк о.о.

дудIА I.д

HOBIKOBA н.м.

ПОJUIКОВ Iгор Анатолiйович

запрошенi члени пiдкомiсii зi спецiальностей:

(НаЗВа НаПРЯ\,IКУ)

(назва напрямку)

ЧИНЯКОВА Л.Б.. (пiдпис) (пIБ)

()) 2022 року

(назва напрямку)

Додаток 10
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ЗАТВЕРДЖУЮ

Керiвник закладу

(> 2022 рiк

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

(повна назва закJIаду без скорочень)

Спецiальнiсть,
посада,

яку займае

кiлькiсть балiв
Бпр

отриманих
у2020 роцi,
у 2021 poui

.Щата
попередньоI
атестацii-

дата закiнчення
TepMiHy лit
атестацiI

Наявна
квалiфiкацiйна

категорiя

Начальник вiддiлу кадрiв

Контактний/мобiльний номер телефону:


