
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

 Маринчук Оксана Володимирівна 

 
Працює  Директором  Державного підприємства для 

постачання медичних установ 

«Укрмедпостач» Міністерства охорони 

здоров’я України 

 

  

Громадянство громадянка України  

Число, місяць і рік 

народження 

 27 січня 1985 року 

Місце народження Україна,  Івано-Франківська область, 

Косівський район, м. Косів 

 

Освіта повна вища, у 2007 році закінчила Івано-Франківський 

Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника за спеціальністю «вчитель початкових класів, 

практичний психолог» 

у 2019 році – Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу за спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування», кваліфікація – магістр, (диплом з 

відзнакою) 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно,  

англійською - читає і розмовляє 

 

Нагороди, почесні 

звання 

Подяка Міністерства охорони здоров’я України «За вагомі 

досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю»  Наказ     

№ 26 Кн від 18.06.2020 

 

Грамота Державного підприємства для постачання медичних 

установ  «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров’я 

України Наказ № 90 ОС від 17.06.2020 

Загальний стаж 18 років (з них 11 років на керівних посадах) 

Стягнення не має 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

01.09.2002 

01.07.2007 

 Студентка Івано-Франківського Прикарпатського 

національного університет імені Василя Стефаника,          

м. Івано-Франківск; 

   

20.08.2007 

 

 Інженер 2-ї категорії відділу матеріалів управління 

матеріально-технічного забезпечення ВАТ «Укрнафта», 

м.Киів; 

  



   

20.05.2008 

30.06.2009 

 Переведена на посаду інженера відділу з тендерних 

закупівель матеріально-технічних ресурсів управління 

з організаціі тендерних закупівель Департаменту з 

контрольно- ревізійної роботи та організаціі тендерних 

закупівель ВАТ « Укранафта», м. Киів; 

   

   

19.08.2009 

30.09.2009 

 Інженер з охорони праці Дитяча поліклініка №5 

Шевченківського району, м.Києва; 

   

08.02.2010  Начальник відділу інформаційно-аналітичного 

забезпечення Державного підприємства «Український 

медичний центр сертифікації» МОЗ України, м.Київ; 

   

15.09.2010 

31.05.2011 

 Переведена на посаду заступника директора 

Державного підприємства «Український медичний 

центр сертифікації» МОЗ України, м.Київ; 

   

08.07.2011 

25.07.2011 

 Начальник відділу експертизи показників безпеки та 

ефективності виробів медичних для діагностики in vitro 

Державного підприємства « Державний медичний 

центр сертифікаціі» МОЗ України, м.Київ; 

   

26.07.2011  Перший заступник директора Державного 

підприємства для постачання медичних установ 

«Укрмедпостач» МОЗ України, м.Київ.  

 

14.04.2020   Виконувачка  обов’язків директора ДП 

«Укрмедпостач» МОЗ України 

28.12.20 

по теперішній час 

 Директор ДП «Укрмедпостач» МОЗ України 

 

 

 
 


