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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ добору персоналу

управління добору та оцінювання персоналу
департаменту управління персоналом
Національііо.і. сjтужби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загаjтьні положення

1.1.    Відділ добору персоналу (далі -відділ) є структурним підрозділом
управління добору та оцінювання персоналу (далі - управління) департаменту
управління  персоналом  (далі  -  департамент)  апарату  Національно.і.  служби
здоров'я УкраЇни (далі - НСЗУ).

1.2.    Відділ     підпорядкований     та     підконтрольний     безпосередньо
заступнику директора департаменту - начальнику управління.

1.3.     Відділ    у    своЇй    діяльності    керується    Конституцією    Укра.і.ни,
Кодексом законів про працю Укра.і.ни, Законом Укра.і.ни "Про державну службу"
та    іншими    законами    УкраЇни,    міжнародними    договорами,    згода    на
обов'язковість яких надана Верховною Радою Укра'і.ни, постановами Верховно.і.
Ради   Укра.і.ни,   актами   Президента   УкраЇни,   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни,
Положенням   про   Національну   службу   здоров'я   Укра.і.ни,   затвердженим
постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 грудня 2017 року № 1101 (далі -
Положення про НСЗУ),  наказами центрального органу виконавчо.і. влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно.і. служби,
Положенням про департамент, ПОложенням про управління, цим Положенням
та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.    Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  і  поточними  планами  у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5.    Відділ   в   межах   повноважень,   визначених   цим   Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6.     Відділ складається з начальника відділу та головних спеціалістів.

2.   Осііовні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.    Реалізація  державно.і.  політики  з  питань  управління  персоналом  в

нсзу.
2.2.    Здійснення  аналітично.і. та  організаційно.і. роботи  з  питань  добору

персоналу.
2.3.    Задоволення потреби у кваліфікованому персоналі та його ефективне

використання.
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2.4.    Забезпечення здійснення Головою НСЗУ сво.і.х повноважень з питань
управління персоналом.

3.   Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Вивчає  потребу  в  персоналі  на  вакантні  посади  апарату  НСЗУ та

ВНОСИТЬ ВідПОВідНі ПРОПОЗИЦі.1. ГОЛОВі НСЗУ.
3.2.    Здійснює організаційне,  інформаційне та методичне забезпечення

роботи конкурсноЇ комісіЇ для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад
державноЇ служби апарату НСЗУ.

3.3.    Приймає  документи  від  кандидатів  на  зайняття  вакантних  посад
державно.і.  служби  категорій  "Б"  та  "В",   проводить  перевірку  документів,
поданих   кандидатами,   на   відповідність   встановленим   законом   вимогам,
повідомляє кандидатів про результати тако.і. перевірки та подає Їх на розгляд
КОНКУРСНО.1. КОМіСі.1., ЗдійСНЮЄ іНШі ЗаХОдИ ЩОдО ОРГаНіЗаЦі.1. КОНКУРСНОГО ВідбОРУ.

3.4.    Забезпечує інформування кандидатів на зайнятгя вакантних посад
державно.і. стіужби категорій "Б" та "В" про результати конкурсу.

3.5.    Разом з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ:
3.5.1.  забезпечує планування  службово.і. кар'єри,  планомірне заміщення

посад  державно.і.  служби  підготовтіеними  фахівцями  згідно  з  вимогами  до
професійно.і. компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням
професійно.і.   компетентності   та   сумлінного   виконання   своЇх   посадових
обов'язків;

3.5.2. розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття
посад державно.і. служби категорій ``Б" і "В";

3.5.3.  організовує  роботу  щодо  стажування  державних  службовців  та
молоді.

3.6.    Надає   консультативну   та   методичну   допомогу   з   питань,   що
належать до компетенціЇ відділу, структурним підрозділам апарату НСЗУ.

3.7.     Забезпечує у межах компетенці.і. відділу рівні права та можливості
жінок і чоловіків - працівників апарату НСЗУ у праці та одержанні винагороди
за не.1..

3.8.    Вносить  пропозиці.і. щодо розміщення та оновлення  інформаці.і. у
відповідних рубриках  офіційного  веб-сайту НСЗУ з  питань,  що  належать  до
компетенціЇ відділу.

3.9.     Організовує  та забезпечує  розгляд  звернень  кромадян,  запитів  на
отримання  публічно.і.  інформаці.і.,  звернень  та  запитів  адвокатів  і  народних
депутатів      Укра.і.ни,      звернень      органів      державно.і.     влади,      місцевого
самоврядування,    об'єднань    громадян,    підприємств,    установ,    організацій
незалежно від форм власності, .і.х посадових та службових осіб, з питань,  що
належать до компетенці.і. відділу.

3.10.   Виконує інші завдання у межах компетенці.і. відділу.
3.11.  Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  УкраЇни,

законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  запобігання  корупціЇ,  захист
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персональних  даних,  правил  внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,
службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державноЇ  таємниці),  охорони
праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,  гігієни  праці  та  протипожежноЇ
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.   права

Відділ має право:
4.1.    Взаємодіяти зі структурними підрозділами апарату НСЗУ, Органами

державно.і.   влади,    органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форми власності з питань, що належать
до його компетенціЇ.

4.2.    Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів
апарату  НСЗУ,  органів  державноЇ  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію,
необхідну для виконання покладених на відділ функцій.

4.3.    Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що наjіежать до компетенці.і. відділу.

4.4.    На  обробку  персональних  даних   фізичних  осіб  відповідно  до
законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених
на нього завдань.

4.5.    За дорученням Голови НСЗУ представляти НСЗУ в інших органах
державноЇ влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях з питань, що належать до компетенціЇ відділу.

4.6.    Залучати працівників інших структурних підрозділів апарату НСЗУ,
за згодою .і.х керівників, до виконання окремих завдань і заходів що належать до
компетенціЇ відцілу.

5.   Керівництво

5.1.    Відділ    очолює    начальник    який    призначається    на    посаду    і
звільняється з посади в установленому порядку.

5.2.    На  посаду  начальника  відділу  призначається  особа,  яка  вільно
володіє  державною  мовою  та  має  вищу  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, досвід роботи на посадах державно.і. служби категорій "Б" чи"В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності повинен складати не менше двох років.

5.3.    Начальник  відділу  безпосередньо   підпорядковується  заступнику
директора департаменту - начальнику управління.

5.4.    У разі відсутності начальника відділу його функці.і. покладаються на
одного з головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.    Права, обов'язки і відповідальність начальника відділу визначаються
законодавством   про   державну   службу,    Положенням   про   НСЗУ,    цим
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Положенням,    його    посадовою    інструкцією    і    правилами    внутрішнього
службового розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу оцінювання персоналу
управління добору та оцінювання персоналу
департаменту управління персоналом

погоджЕно
Заступник директора департаменту -
начальник управління добору
та оцінювання персоналу
департаменту управління персоналом

дир ектор департаме нту
управління персоналом

:::І;дпУцВіайЧн::КрТиОзРиУк:вЦІНКИ Та УСУНеННЯ    с, :

Заступник директора
Юридичного департаменту

С. Гнатюк

Ю. Косяк

І. Жигінас
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положЕння
про відділ оцінювання персоналу

управління добору та оцінювання персоналу
департаменту управління персоналом
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загальні положення

1.1.    Відділ оцінювання персоналу (далі -відділ) є структурним підрозділом
управління  добору  та  оцінювання  персоналу  (далі  -  управління)  департаменту
управління персоналом (далі -департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я
УкраЇни (делі -НСЗУ).

1.2.    Відділ  підпорядкований  та підконтрольний  безпосередньо  заступнику
директора департаменту - начальнику управління.

1.3.     Відділ  у  сво.і.й  діяльності  керується  Конституцією  Укра.і.ни,  Кодексом
законів про працю Укра.і.ни, Законом УкраЇни "Про державну службу" та іншими
законами Укра.і.ни, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною   Радою   Укра.і.ни,   постановами   Верховно.і.   Ради   Укра.і.ни,   актами
Президента Укра.і.ни, Кабінету Міністрів Укра'і.ни, Положенням  про Національну
службу здоров'я УкраЇни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від
27 ірудня 2017 року № 1101 (далі -Положення про НСЗУ), наказами центратіьного
органу виконавчоЇ влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері державно.і. служби, Положенням про управління, цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.

1.4.    Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5.    Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6.     Відділ складається з начальника відділу і головних спеціалістів.

2.   Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1,    Забезпечення   реалізаці.і.   державноЇ   політики   з   питань   управління

персоналом в апараті НСЗУ.
2.2.    Здійснення     організаційного,     інформаційного,     аналітичного     та

методичного    забезпечення    процесу    оцінювання    державних    службовців    та
працівників апарату НСЗУ.
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2.3.    Прогнозування    розвитку    персоналу,    заохочення    працівників    до
службовоЇ кар'єри, до підвищення рівня професійно.і. компетенці.і. персоналу апарату
нсзу.

2.4.    Забезпечення здійснення Головою НСЗУ сво.і.х повноважень з  питань
управління персоналом.

3.   Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Організовує  проведення  щорічного  оцінювання  службово.і. діяльності

державних службовців апарату НСЗУ
3.2.    Впроваджує  системи  моніторингу  оцінювання  результатів  службово.і.

діяльності державних службовців, які займають посади категорі.і. ``Б" і "В" у НСЗУ.
3.3.    Разом    із    державним    службовцем    виявляє    потреби    та    складає

індивідуальну    проіраму    підвищення   рівня    професійно.і.   компетентності   за
результатами оцінювання його службово.і. діяльності.

3.4.    Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізаці.і. та
підвищенні кваліфікаціЇ для внесення відповідних пропозицій Голові НСЗУ.

3.5.    Забезпечує  контроль  виконання  індивідуальних  проірам  підвищення
рівня  професійноЇ  компетентності  державного  службовця,  який  займає  посаду
державно.і. служби категорі.і. "Б" або ``В" в апараті НСЗУ.

3.6.    Контролює виконання завдань новоприйнятими працівниками під час
проходження випробувального терміну.

3.7.    Забезпечує планування службово.і. кар'єри, планомірне заміщення посад
державноЇ служби  підготовленими  фахівцями згідно з  вимогами до  професійно.і.
компетентності  та  стимулює  просування  по  службі  з  урахуванням  професійно.і.
компетентності та сумлінного виконання своЇх посадових обов'язків.

3.8.    РОзробляє   та   забезпечує   актуальність   положення   про   стажування
іромадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державно.і. служби, в апараті
та затвердження в установленому законодавством порядку.

3.9.    Організовує   роботу   щодо   стажування   державних   службовців   та
громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державно.і. служби, в апараті
нсзу.

3.10.  Розробляє    та    впроваджує    систему    нефінансово.і.    мотиваціЇ    для
працівників апарату НСЗУ.

3.11.  Надає консультативну та методичну допомоіу з питань що належать до
компетенціЇ відділу керівникам структурних підрозділів апарату НСЗУ.

3.12.  Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів, що належать до його компетенці.і..

3 .13 .  Забезпечує у межах компетенціЇ відділу рівні права та можливості жінок
і чоловіків - працівників апарату НСЗУ.

3.14.  Вносить  пропозиці.і.  щодо  розміщення  та  оновлення  інформаціЇ  у
відповідних рубриках офіційного веб-сайту НСЗУ та порталі  ShагеРоіпt в межах
його компетенці.і..
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3.15.  Організовує   розгляд   звернень   іромадян,   підприємств,   установ   та
організацій та запитів (у тому числі на отримання публічно.і. інформаці.і.) народних
депутатів,   іромадських   організацій,   фізичних   та   юридичних   осіб   з   питань,
пов'язаних із діяльністю відділу,

3.16.  За дорученням керівництва виконує інші завдання у межах компетенці.і.
відділу.

3.17.  Забезпечує   дотримання   вимог   трудового   законодавства   Укра.і.ни,
законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  про  запобігання  корупці.і.,  правил
внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил
поведінки державного службовця, вимог режиму секретності (за наявності допуску
до  державноЇ  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежноЇ безпеки, передбачених відповідними правилами та
інструкціями.

4.   прара

Відділ має право:
4.1.    Взаємодіяти  із  структурними  підрозділами  апарату  НСЗУ,  органами

державно.і. влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
Організаціями  незалежно  від  форми  власності  з  питань,  що  належать  до  його
компетенці.і..

4.2.    Одержувати у встановленому законодавством порядку від структурних
підрозділів   апарату   НСЗУ,   органів   державно.і.   влади,   підприємств,   установ,
організацій незалежно від форми власності, матеріали та пояснення (у тому числі
письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань.

4.3.    Брати  участь  у  конференціях,  семінарах,  нарадах  та  інших  заходах  з
питань, що належать до компетенціЇ відділу.

4.4.    За дорученням Голови НСЗУ представляти НСЗУ в органах державно.і.
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях
незалежно від форми власності з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

4.5.    Брати  участь  у  нарадах  та  інших  заходах,  що  проводяться  в  НСЗУ,
центральних  органах  виконавчо.і.  влади,  підпорядкованих  структурах,  скликати
наради з питань, що належать до компетенці.і. відділу за погодженням директора
департаменту.

4.6.    Залучати працівників структурних підрозділів НСЗУ, за погодженням з•і.х керівниками, до виконання окремих завдань і заходів, що належать до компетенці.і.

відділу.
4.7.    На обробку персональних даних, необхідних для виконання покладених

на нього завдань,  з дотриманням  вимог законодавства про захист персональних
даних.

З   метою   забезпечення   своєчасного   виконання   завдань,   які   потребують
оперативного вжиття відповідних заходів, структурні підрозділи НСЗУ зобов'язані
невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу.



4

5.   Керівництво

5.1.    Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з
посади в установленому порядку.

5.2.    На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною мовою та має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
досвід роботи на посадах державно.і. служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби
в  органах  місцевого  самоврядування,  або  досвід  роботи  на  керівних  посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати
не менше двох років.

5.3.    Начальник    відділу    безпосередньо    підпорядковується    заступнику
директора департаменту - начаjіьнику управління.

5.4.    У  разі  відсутності  начальника  відділу  його  функці.і.  покладаються  на
одного із головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.    Права,  обов'язки  і  відповідальність  начальника  відділу  визначаються
законодавством про державну службу, Положенням про НСЗУ, цим Положенням,
його  посадовою  інструкцією  і  правилами  внутрішнього  службового  розпорядку
нсзу.

Начальник відділу
про відділ оцінювання персоналу
управління добору та оцінювання персоналу
департаменту управління персоналом

погоджЕно
Заступник директора департаменту -
начальник управління добору та оцінювання персоналу
департаменту управління персоналом

директор департаменту
управління персоналом

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

Заступник директора
Юридичного департаменту

І.

т=`-....чз*
С. Гнатюк

Ю. Косяк

І. Жигінас
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положЕ-
про відділ адаптаці.і., внутрішніх комунікацій

та розвитку організаційно.і. культури
департаменту управління персоналом
НаціональноЇ служби здоров'я Укра.і.ни

1.  Загальні поjіоження

1.1. Відділ  адаптаці.і.,  внутрішніх комунікацій та розвитку організаційно.і.
культури  (далі - відділ)  є  структурним  підрозділом  департаменту управління
персоналом (далі -департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни
(далі - нсзу).

1.2. Відділ підпорядкований та підконтрольний безпосередньо директору
департаменту.

1.3. Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, Кодексом
законів про працю УкраЇни, Законом Укра.і.ни ``Про державну службу" та іншими
законами  УкраЇни,  міжнародними  договорами,  згода  на  обов'язковість  яких
надана Верховною Радою Укра.і.ни, постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни, актами
Президента  Укра.і.ни,   Кабінету  Міністрів   Укра.і.ни   та  центрального   органу
виконавчо.і. влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері   державно.і.  служби,   Положенням   про   Національну   службу   здоров'я
Укра.і.ни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 ірудня
2017 року № 1 101 (далі -Положення про НСЗУ), Положенням про департамент,
цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємодіЇ з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5 . Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається з начальника відділу та головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Забезпечення реалізаці.і. НСЗУ державно.і. політики у сфері державно.і.

служби та з питань кадровоЇ роботи.
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2.2. Організація   роботи,    спрямовано.і.   на   формування   та   розвиток
організаційноЇ культури НСЗУ.

2.3. Побудова ефективно.і. системи внутрішніх комунікацій, забезпечення
інформаційно.і. підтримки співробітників апарату НСЗУ.

2.4. Забезпечення  системного,  структурованого,  якісного  та  керованого
процесу адаптаці.і. працівників в НСЗУ.

з.  Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує    впровадження   та   підтримку   процесу   адаптаці.і.   для

новоприйнятих   працівників   апарату   НСЗУ   та   його   постійне   оновлення
відповідно до нагальних потреб.

3.2. Визначає   перелік   процедур   та   послідовність   .і.х   виконання   при
адаптаці.і. новоприйнятих працівників апарату НСЗУ з метою оптимізаці.і. періоду
засвоєння новоприйнятими працівниками спеціальних знань, навичок і вмінь,
зниження   кількості   потенційних   помилок   і   підвищення   завдяки   цьому
продуктивності праці.

3.3. Визначає порядок взаємоді.і., терміни виконання та відповідальність за
проведення   адаптаційних   процедур   відділу,    структурних   підрозділів   та
працівників апарату НСЗУ.

3.4. Здійснює  організаційне,  інформаційне  та  методичне  забезпечення
процесу адаптаціЇ новоприйнятих працівників апарату НСЗУ.

3. 5. Забезпечує функціонування системи внутрішніх комунікацій в НСЗУ.
3.6. Готує  інформаційні  матеріали  для  працівників  НСЗУ  з  питань,  що

належать до компетенці.і. відділу.
3.7. Організовує проведення стратегічних сесій, заходів з метою розвитку

організаційноЇ культури та командоутворення для працівників апарату НСЗУ.
3.8. Організовує   загальні   заходи   для   співробітників   апарату   НСЗУ

(ранкова  кава,  офіційні  частини  заходів,  диспут-,  дебат-клуби,  неформальне
спілкування тощо).

3.9. Організовує   виступи,   доповіді   зовнішніх   експертів,    спікерів   з
актуальних  напрямків  та  на  запити  структурних  підрозділів  та  керівництва
нсзу.

3 .10. Організовує створення та розсилку за допомогою електронно.і. пошти
внутрішнього інформаційного вісника НСЗУ для працівників.

3.11.Адмініструє    внутрішню    сторінку    департаменту    на    порталі
Shагероіпt.

3.12. Адмініструє внутрішній форум для співробітників апарату НСЗУ на
порталі ShагеРоіпt.

3 .13 . Разом з іншими структурними підрозділами НСЗУ:
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забезпечує об 'єктивну оцінку рівня кваліфікаці.і. та потенціалу працівників
по завершені .і.х випробувального строку і формування працівниками проіфами•і.х подальшого професійного розвитку;

здійснює заходи щодо формування умов для якісного розвитку персоналу
апарату НСЗУ відповідно до існуючих стандартів державного управління;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.
3.14. Забезпечує у  межах компетенціЇ відділу рівні  права та можливості

жінок і чоловіків - працівників НСЗУ.
3.15. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій,

посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію
з питань діяльності відділу.

3.16. Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,
законодавства Укра.і.ни про державну службу, про запобігання корупціЇ, правил
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ, службово.і. дисципліни та правил
поведінки  державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності
допуску до державно.і. таємниці),  охорони праці, техніки безпеки,  виробничо.і.
санітаріЇ, гігієни праці та протипожежноЇ безпеки, передбачених відповідними
правилами та інструкціями.

4.  права

Відціл має право:
4.1. Взаємодіяти     із     структурними     підрозділами     апарату     НСЗУ,

центральними органами виконавчо.і. влади, державними органами та органами
місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенціЇ.

4.2. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових
осіб та іншого персоналу апарату НСЗУ, центральних органів виконавчоЇ влади
інформацію,  матеріали,  та пояснення (у тому числі письмові),  необхідні  для
здійснення покладених на нього завдань.

4.3. Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенціЇ.

4.4. За дорученням керівництва НСЗУ представляти апарат НСЗУ в інших
органах  державно.і. влади,  органах  місцевого  самоврядування,  підприємствах,
установах та організаціях з питань, що належать до його компетенці.і.,

4.5. За згодою керівників структурних підрозділів апарату НСЗУ залучати
спеціалістів цих підрозділів до підготовки проектів документів за дорученням
керівництва.

4.6.На   обробку    персональних   даних,    необхідних   для   виконання
покладених   на   нього   завдань,   з   дотриманням   законодавства   про   захист
персональних даних.

4.7.  Організовувати  і  проводити у  встановленому порядку конференці.і.,
семінари, наради, з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до



участі  в  них  інші  структурні  підрозділи  НСЗУ,  представників  інших  органів
влади (за .і.х згодою).

4.8, Надавати  роз'яснення  працівникам   апарату  НСЗУ  з   питань,   що
належать до компетенцій відділу.

4.9. Вносити керівництву департаменту пропозиці.і. з питань підвищення
ефективності роботи департаменту.

4.10. Покладання на відділ завдань, не передбачених цим Положенням  і
таких, що не належать до компетенці.і. віддітіу, не допускається.

5.  Керівництво

5.1. Відділ  очолює  начальник  відділу,  який  є  державним  службовцем,
призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством
порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною  мовою  та  має  виіцу  освіту  в  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
магістра. досвід роботи на посадах державноЇ служби категорій "Б" чи "В" або
досвід  служби  в  органах  місцевого  самоврядування,  або  досвід  роботи  на
керівних  посадах  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм
власності повинен складати не менше двох років.

5.3. Начальник    відділу    безпосередньо    підпорядковується    директору
департаменту.

5.4. У  разі   відсутності   начальника  відділу   його   функці.і.  та  обов'язки
виконує один із головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5. Права, обов'язки і відповідальність начальника відділу визначаються
законодавством   про   державну   службу,   Положенням   про   НСЗУ,    цим
Положенням,    його    посадовою    інструкцією    і   правилами    внутрішнього
службового розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу адаптаціЇ, внутрішніх комунікацій
та розвитку організаційноЇ культури
департаменту управління персоналом

погоджЕно
директор департаменту
управління персоналом

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

Заступник директора
Юридичного департаменту

дйf/мjй#І

С. Гнатюк

Ю. Косяк

І. Жигінас
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положЕння
про відділ внутрішнього навчання

та підвищення кваліфікаціЇ персоналу
департаменту управління персоналом

Національно.]. служби здоров'я  Укра.і.ни

1.  Загальні положення

1.1. Відділ внутрішнього навчання та підвищення кваліфікаці.і. персоналу
(далі - відділ) є структурним підрозділом департаменту управління персоналом
(далі  -  департамент)  апарату  НаціональноЇ  служби  здоров'я  Укра.і.ни  (далі  -
нсзу).

1.2. Відділ підпорядкований та підконтрольний безпосередньо директору
департаменту.

1,3. Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, Кодексом
законів про працю Укра.і.ни, Законом УкраЇни ``Про державну службу2' та іншими
законами  Укра.і.ни,  міжнародними  договорами,  згода  на  обов'язковість  яких
надана Верховною Радою УкраЇни, постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни, актами
Президента Укра.і.ни, Кабінету Міністрів УкраЇни, Положенням про Національну
службу здоров'я Укра.і.ни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни
від  27  ірудня  2017  року  № 1101   (далі  -Положення  про  НСЗУ),  наказами
центрального органу виконавчо.і. влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державно.і. служби, ПОложенням про департамент, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається з начальника відділу та головних спеціалістів.

2.  Основііі завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.  Забезпечення реаjіізаціЇ НСЗУ державно.і. політики у сфері державно.і.

служби та з питань кадрово.і. роботи.
2.2.  Задоволення   потреби   у   кваліфікованих   кадрах   та   .і.х   ефективне

використання.
2.3.  Здійснення  аналітично.і. та організаційноЇ роботи з  питань навчання,

розвитку та підвищення кваліфікаціЇ персоналу.
2.4.  Прогнозування   розвитку   персоналу,   заохочення   працівників   до

службово.і.  кар'єри,  підвищення  рівня  професійно.і.  компетентності  персоналу
апарату НСЗУ.
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3.  Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.  Здійснює   заходи   щодо   формування  умов   для  якісного   розвитку

персоналу   апарату   НСЗУ   відповідно   до   існуючих   стандартів   державного
управління.

3.2.  Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізаці.і.
та    підвищенні    кваліфікаці.і.    і    вносить    відповідні    пропозиці.і.    директору
департаменту.

3 .3 .  Вивчає потребу у навчанні працівників апарату НСЗУ, здійснює заходи
щодо направлення на навчання до Національно.і. академі.і. державного управління
при Президентові Укра.і.ни та інших вищих навчальних закладів.

3.4.  Формує   та   затверджує   план   професійного   навчання   працівників
апарату НСЗУ на звітний період.

3.5.  Організовує  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення  кваліфікаці.і.
державних службовців апарату НСЗУ, організовує .і.х навчання.

3.6.  Забезпечує     розробку    та     організацію     внутрішнього     навчання
співробітників НСЗУ (тренінги, семінари, лекці.і., круглі столи).

3.7.  Забезпечує     організацію     обов'язкового     зовнішнього     навчання
відповідно до чинного законодавства (навчання державних службовців, навчання
з охорони праці, пожежно.і. безпеки тощо).

3. 8.  Здійснює формування та ведення статистичноЇ та аналітично.і. звітності
з  усіх  видів  навчання  (внутрішнього  очного  та  дистанційного,  обов'язкового
навчання та підвищення кваліфікаці.і., семінарів, тренінгів, форумів, конференцій
тощо).

3.9.  Забезпечує підготовку матеріалів для проведення закупівель освітніх
послуг з підвищення кваліфікаці.і. державних службовців апарату НСЗУ.

3.10.Забезпечує організацію, реалізацію та оновлення на постійній основі
внутрішньо.і. бази знань НСЗУ.

3.11.Здійснює    системну    та    постійну    комунікацію    із    структурними
підрозділами апарату НСЗУ з метою виявлення в .і.х роботі питань, які можуть бути
вирішені за допомогою організаці.і. відповідного навчання.

3.12. Спільно з іншими структурними підрозділами департаменту:
3.12.1. Забезпечує  планування  службово.і.  кар'єри,  планомірне  заміщення

посад  державно.і.  служби  підготовленими  фахівцями  згідно  з  вимогами  до
професійно.і. компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням
професійноЇ компетентності та сумлінного виконання своЇх посадових обов'язків.

3.12.2. Вносить    пропозиці.і.    Голові    НСЗУ    з    питань    удосконалення
управління персоналом та кадрового менеджменту.

3.12.3. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та
психологічного   клімату,   формування   корпоративно.і.   культури   у   колективі,
розв'язання конфліктних ситуацій.

3 .13.Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів, що належать до компетенці.і. відділу.

3.14.Забезпечує    реалізацію    державно.і.    політики    щодо    регулювання
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відносин, пов'язаних і3 захистом персональних даних під час .і.х обробки в рамках
діяльності відділу з метою підготовки статистичноЇ,  адміністративно.і. та іншо.і.
інформаці.і. з питань персоналу.

3.15.Забезпечує  у  межах  компетенці.і.  відділу  рівні  права  та  можливості
жінок і чоловіків - працівників апарату НСЗУ.

3.16.Надає    методичну    та    консультативну    допомогу    структурним
підрозділам та працівникам апарату НСЗУ з питань, що належать до компетенці.і.
відцілу.

3.17.Організовує   розгляд   звернень   іромадян,   запитів   на   отримання
публічно.і. інформаці.і., звернень та запитів адвокатів і народних депутатів Укра.і.ни,
звернень   органів   державно.і.   влади,   місцевого   самоврядування,   об'єднань
іромадян, підприємств, установ,  організацій  незалежно від форм власності, .і.х
посадових та службових осіб, з питань, що належать до компетенціЇ відділу.

3.18.Забезпечує   дотримання   працівниками   відділу   вимог   трудового
законодавства Укра.і.ни, законодавства Укра.і.ни про державну службу, запобігання
корупці.і.,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього   службового
розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного
службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державно.і.
таємниці), охорони праці, техніки безпеки, виробничо.і. санітарі.і., гігієни праці та
протипожежно.і. безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.  права

Відділ має право:
4.1.  Взаємодіяти  із  структурними підрозділами  апарату НСЗУ,  органами

державно.і.    влади,    органами    місцевого    самоврядування,    підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форми власності з питань, що належать
до його компетенці.і..

4.2.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від структурних
підрозділів  апарату  НСЗУ,   органів  державноЇ  влади,   підприємств,  установ,
організацій незалежно від форми власності, матеріали та пояснення (у тому числі
письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань.

4.3.  Брати участь у конференціях,  семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенці.і..

4.4.  За дорученням Голови НСЗУ представляти НСЗУ в органах державно.і.
влади,    органах    місцевого    самоврядування,    підприємствах,    установах   та
організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до компетенціЇ
відZІілу.

4.5.  За згодою керівників структурних підрозділів апарату НСЗУ залучати
спеціалістів цих підрозділів до підготовки проектів документів за дорученням
керівництва.

4.6.  Організовувати  і  проводити  у  встановленому  порядку  конференціЇ,
семінари, наради, з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до
участі  в  них  інші  структурні  підрозділи  апарату  НСЗУ,  представників  інших
органів влади (за .і.х згодою).
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4.7.  Надавати   роз'яснення   працівникам   апарату   НСЗУ   з   питань,   що
належать до компетенцій відділу.

4.8.  На   обробку   персональних   даних   фізичних   осіб   відповідно   до
законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на
нього повноважень

4.9.  Вносити  керівництву департаменту  пропозиці.і. з  питань  підвищення
ефективності роботи відділу.

4.10.Покладання  на  відділ  завдань,  не  передбачених  цим  Положенням  і
таких, що не належать до компетенці.і. відділу, не допускається.

5.  Керівництво

5.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється
з посади в установленому законодавством порядку.

5.2.  На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною  мовою  та  має  вищу  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
магістра. досвід роботи на посадах державно.і. служби категорій ``Б" чи "В" або
досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних
посадах  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм  власності
повинен складати не менше двох років.

5.3.  Начальник    відділу    безпосередньо    підпорядковується    директору
департаменту.

5.4.  У разі відсутності  начальника відділу його  функці.і. покладаються  на
одного з головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.  Права,  обов'язки  і  відповідальність начальника відділу визначаються
законодавством про державну службу, Положенням про НСЗУ, цим Положенням,
його посадовою інструкцією і правилами внутрішнього службового розпорядку
нсзу.

Начальник відділу внутрішнього навчання
та підвищення кваліфікаці.і.
департаменту управління персоналом

погоджЕно
директор департаменту
управління персоналом

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

Заступник директора
Юридичного департаменту

фL   жт-

С. Гнатюк

Ю. Косяк

І. Жигінас
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ПОЛОЖЕННЯ

про департамент взаємоді.і. і3 зацікавленими сторонами
НаціональноЇ сjіужби здоров'я Укра.і.ни

1.     Загальні поjтоження

1.1. департамент    взаємоді.і.    і3    зацікавленими    сторонами    (далі    -
департамент)  є  самостійним  структурним  підрозділом  апарату  Національно.і.
служби здоров'я УкраЇни (далі -НСЗУ).

1.2. департамент   підпорядкований   та   підконтрольний   безпосередньо
Голові НСЗУ.

1.3.  департамент  у  сво.і.й  діяльності  керується  Конституцією  Укра.і.ни,
законами   УкраЇни,   актами   Верховно.і.  Ради   Укра.і.ни,   Президента  Укра.і.ни,
Кабінету Міністрів  УкраЇни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я
УкраЇни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня
2017 року № 1101, іншими нормативно-правовими актами, наказами  НСЗУ та
цим Положенням.

1.4. департамент  організовує  свою  роботу  згідно  з  перспективними  і
поточними планами у взаємодіЇ з іншими структурними підрозділами апарату
нсзу.

1.5.  департамент в  межах  повноважень,  визначених  цим  Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. до складу департаменту входять:
- відділ взаємоді.і. з надавачами медичних послуг;
- відділ взаємодіЇ з міжнародними партнерами;
- відділ взаємоді.і. з органами місцевого самоврядування;
- відділ координаціЇ роботи територіальних органів.
1.7. Основні  завдання,  функці.і.,  щ.ава  та  відповідальність  структурних

підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються цим Положенням
та ПОложеннями  про  відповідні  структурні  підрозділи,  які  затверджуються  в
установленому порядку.

2. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1.    Побудова   ефективноЇ  взаємодіЇ  НСЗУ   з   надавачами   медичних
послуг, міжнародними партнерами та органами місцевого самоврядування.
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2.2.    Впровадження   системного   підходу   до   взаємодіЇ  з   надавачами
медичних    послуг,    міжнародними    партнерами    та    органами    місцевого
самоврядування.

2.3.    Здійснення взаємоді.і. з міжнародними організаціями, міжнародними
проектами  та  проектами  технічноЇ допомоги  у  сфері державних  фінансових
гарантій медичного обслуговування насе]іення за проірамою державних гарантій
медичного обслуговування населення в межах компетенціЇ НСЗУ.

2.4.    Вивчення, узагальнення та впровадження світового досвіду з питань
державних   фінансових   гарантій   медичного   обслуговування   населення   за
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

2.5.    Здійснення  методологічного  забезпечення  територіальних  органів
НСЗУ з  питань проведення планових та позапланових заходів  (конференцій,
круглих  столів  тощо)  з  питань  державних  фінансових  гарантій  медичного
обслуговування   населення   за   проірамою   державних   гарантій   медичного
об слуговування населення.

3. Функці.І.

департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Організовує   та   проводить    спеціальні    інформаційні   заходи   з

надавачами медичних послуг, міжнародними партнерами та органами місцевого
самоврядування.

3.2.  Збирає  інформацію,  готує  та  надає  інформаційні  матеріали  про
діяльність НСЗУ, хід реалізаці.і. реформи фінансування охорони здоров'я.

3.3.  Опрацьовує  інформаційні  запити  від  надавачів  медичних  послуг,
міжнародних партнерів та органів місцевого самоврядування.

3.4. Взаємодіє з міжнародними дослідницькими центрами (встановлення
відносин для подальшо.і. коопераці.і.).

3 .5 . Організовує процес комунікаціЇ з міжнародними експертами.
3.6. Приймає участь в міжнародних профільних конференціях.
3.7. Здійснює міжнародне співробітництво у сфері державних фінансових

гарантій медичного обслуговування населення за проірамою медичних гарантій.
3.8.   Організовує  проведення   нарад  і   семінарів   з   питань  державних

фінансових   гарантій   медичного   обслуговування   населення   за   програмою
медичних гарантій з міжнародними організаціями, міжнародними проектами та
проектами технічноЇ допомоги.

3.9. Надає коментарі та пропозиці.і. керівництву НСЗУ щодо розроблення
нормативно-правових   актів   у   частині   міжнародних   стандартів   з   питань
державних   фінансових   гарантій   медичного   обслуговування   населення   за
програмою медичних гарантій.

3.10. Здійснює контроль за формуванням планових заходів територіальних
органів НСЗУ (конференцій, круглих столів тощо).

3.11.  Здійснює аналіз результатів проведення планових та позапланових
заходів територіальних органів НСЗУ(конференцій, круглих столів тощо).
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3.12. Організовує   спільні   наради/зустрічі   за   результатами   здійснення
планових   та   позапланових   заходів   (конференцій,   круглих   столів   тощо)
територіальними  органами  НСЗУ  та  щодо  функціонування  територіальних
органів НСЗУ.

3.13.   Організовує   заходи   з   навчання   для   здійснення   планових   та
позапланових  заходів  (конференцій,  круглих  столів  тощо  )  територіальних
органів НСЗУ.

3.14.  Організовує  та  забезпечує розгляд  звернень  громадян,  запитів  на
отримання  публічно.і.  інформаці.і.,  звернень  та  запитів  адвокатів  і  народних
депутатів      Укра.і.ни,      звернень     органів      державноЇ     влади,      місцевого
самоврядування,    об'єднань   громадян,    підприємств,   установ,   організацій
незалежно від форм власності, .і.х посадових та службових осіб, з питань, що
належать до компетенціЇ департаменту.

3 .15 . Забезпечує дотримання працівниками департаменту вимог трудового
законодавства  Укра.і.ни,  законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  про
запобігання  корупціЇ,  про  захист  персональних  даних,  правил  внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державно.і.  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежно.і. безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.

4. права

департамент має право:
4.1.  За дорученням Голови НСЗУ представляти НСЗУ в  інших органах

державноЇ влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до його
компетенціЇ.

4.2.  Одержувати  у  встановленому  порядку  від  структурних  підрозділів
апарату  НСЗУ  інформаційно-аналітичні  матеріали,  необхідні  для  здійснення
покладених на департамент завдань.

4.3.  Вносити  Голові  НСЗУ  пропозиці.і.  з  питань  вдосконалення  роботи
департаменту.

4.4.   Надавати   роз'яснення   з   питань,   що   належать   до   компетенці.і.
департаменту.

4. 5. Залучати, за згодою керівників інших структурних підрозділів апарату
НСЗУ,  відповідних  спеціалістів  для  забезпечення  виконання  покладених  на
департамент завдань.

4.6. Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих груп з
питань, що належать до компетенці.і. департаменту.

4.7.   При   виконанні   покладених   на   відділ   завдань   взаємодіяти   із
структурними підрозділами апарату НСЗУ, органами державно.і. влади, Органами
місцевого    самоврядування,    іромадським    організаціями,    підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форми власності з питань, що належать
до компетенці.і. департаменту.
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4.8. Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенці.і..

5. Керівництво

5.1.  департамент  очолює  директор,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється з посади Головою НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора департаменту призначається особа, яка вільно
володіє  державною  мовою  та  має  вищу  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним
рівнем не нижче магістра. досвід роботи на посадах державно.і. служби категорій``Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід

роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності повинен складати не менше двох років.

5.3 . директор департаменту підпорядковується Голові НСЗУ.
5.4. директор  департаменту  має  заступника  директора  департаменту  -

начальника   відділу       координаціЇ   роботи   територіальних   органів,    який
призначається на посаду та звільняється з посади Головою НСЗУ.

5 .5 . У разі відсутності директора департаменту його функці.і. покладаються
на заступника директора департаменту - начальника відділу координаці.і. роботи
територіальних  органів,  а у разі  його  відсутності - на  ініпу  посадову  особу
відповідно до наказу НСЗУ.

5.6. Функціональні    обов'язки,    права    і    відповідальність    директора
департаменту  та  заступника  директора  департаменту  -  начальника  відділу
координаці.і. роботи територіальних органів визначаються та працівників відділу
визначаються законодавством про державну службу, Положенням про НСЗУ,
посадовими  інструкціями  і  правилами  внутрішнього  службового  розпорядку
нсзу.

директор департаменту
взаємоді.і. і3 зацікавленими сторонами

погоджЕно
Завідувач Сектору оцінки та усунен
корупційних ризиків

дкректор департаменту
управління пер соналом

З аступник директора
Юридичного департаменту

•±.-...ї

гіі,.іі-зг-.=
Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас

--.`----    _            -              -


