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ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я ТА КОМУНІКАЦІЙ» 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Н А К А З  

05.02.2019 р.                                   м. Одеса                                                № 17                          

Про корекцію плану-графіку курсів  
підвищення кваліфікації та  
перепідготовки молодших медичних 
 і фармацевтичних спеціалістів  
в Одеській області у 2019 році 

З метою забезпечення безперервного післядипломного навчання 
молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів в Одеській області у 2019 
році, керуючись наказами МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 «Про 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та 
фармацевтичною освітою», від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію 
молодших спеціалістів з медичною освітою», наказом КНП «ЦЗтаК» ООР від 
26.07.2018 р. № 98 «По затвердження Положення про постійно діючі курси 
підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і 
фармацевтичних спеціалістів в Одеській області в новій редакції», наказом 
департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації від 14.03.2018 
р. № 153 «Про затвердження Списку медичних, фармацевтичних закладів, які 
затверджуються як навчальні бази комунального некомерційного 
підприємства «Центр здоров’я та комунікацій» Одеської обласної ради», у 
зв’язку із виробничою необхідністю,  

  НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни до плану-графіку курсів підвищення кваліфікації та 
перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів в 
Одеській області у 2019 році (додаток 1). 

2. Начальнику відділу підвищення кваліфікації комунального 
некомерційного підприємства «Центр здоров’я та комунікацій» 
Одеської обласної ради Колосову В.М.: 

2.1. Забезпечити організацію навчального процесу в межах циклу. 



2.2. Забезпечити підвищення кваліфікації та спеціалізацію молодших 
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою згідно плану-
графіку курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших 
медичних і фармацевтичних спеціалістів в Одеській області у 2019 році. 

3. Завідувачу сектором-головному бухгалтеру сектору планування та 
бухгалтерському обліку комунального некомерційного підприємства 
«Центр здоров’я та комунікацій» Одеської обласної ради  Батіщевій 
О.Д.: 

3.1.  Забезпечити проведення нарахування заробітної плати викладачам 
циклів у відповідності до вимог наказу Міністерства освіти та науки 
України від 26.09.2005 р. № 557 «Про упорядкування умов оплати праці 
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 
закладів, установ освіти та наукових установ» та поданих табелів обліку 
використання робочого часу. 

4. Керівникам циклів курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки 
молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів: 

1. . Забезпечити організацію навчального процесу в межах циклу. 
4.2. Забезпечити ведення та наявність методичної, облікової документації в 
межах циклу. 
4.3. Своєчасно інформувати відділ підвищення кваліфікації комунального 
некомерційного підприємства «Центр здоров’я та комунікацій» Одеської 
обласної ради про неприбуття до місця проходження слухачів. 
4.4. Своєчасно надати до відділу підвищення кваліфікації комунального 
некомерційного підприємства «Центр здоров’я та комунікацій» Одеської 
обласної ради табель обліку використання робочого часу викладачів-
погодинників, журнал навчальних занять курсантів, відомість обліку 
успішності курсантів за результатами проведення комплексного екзамену. 

5. Керівникам медичних закладів різної форми власності міст і районів 
Одеської області, що є навчальними базами для проведення курсів 
підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і 
фармацевтичних спеціалістів: 
5.1 Створити належні умови для навчання курсантів, а саме: виділяти 
приміщення, необхідне обладнання для проведення лекційних та 
практичних занять. 
5.2 Надавати всебічну підтримку та допомогу керівникам циклів у 
забезпеченні високої якості проведення лекційних та практичних занять. 
5.3. Залучати для проведення занять на курсах підвищення кваліфікації та 
перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів 
висококваліфікованих викладачів. 



6. Керівникам всіх медичних закладів різної форми власності міст і 
районів Одеської області: 
6.1. Сприяти своєчасному відрядженню на курси підвищення кваліфікації та 
перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів 
відповідно до поданих заявок та плану-графіку курсів підвищення 
кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних 
спеціалістів в Одеській області у 2019 році. 
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  головного 
лікаря - лікаря-методиста комунального некомерційного підприємства  
«Центр здоров’я та комунікації» Одеської обласної ради Жураковську Н.О 

Головний лікар         ]                    О. ПАСТЕРНАК 
Вик. Жураковська Н.О. 


