Професійна характеристика директора Державного підприємства
для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України (далі Підприємство)
Маринчук Оксани Володимирівни.
Маринчук Оксана Володимирівна свою трудову діяльність на
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України розпочала у липні 2011 року на посаді
першого заступника директора (далі – Підприємство).
За час роботи на посаді неодноразово виконувала обов’язки директора,
зокрема:
з 21.02.2013 року по 09.04.2013 (наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 18.02.2013 №26-о);
з 14 квітня 2020 року призначена в.о. директора (наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 14.04.2020 №14-о).
Із 28 грудня 2020 року призначена на посаду директора Підприємства
(наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.12.2020 № 67-о).
Керівництво діяльністю Підприємства здійснює вміло та ефективно,
досягаючи високих фінансово-економічних результатів. Особливістю
Маринчук Оксани Володимирівни, як керівника і в тому числі роботодавця, є
висока культура спілкування, дотримання етики поведінки та толерантне
ставлення до підлеглих, вміння переконувати та відстоювати свою точку зору.
З підлеглими поводиться коректно, вимагає від них чіткого виконання
поставлених завдань, самодисципліни.
Користується повагою та авторитетом в колективі.
Під її керівництвом Підприємство почало надавати більш якісні послуги з
транспортування і зберігання лікарських засобів (в тому числі тих, які у своєму
складі містять наркотичні засоби) та виробів медичного призначення,
закуплених за кошти Державного бюджету, внаслідок чого було укладено
контракти з міжнародними закупівельними організаціями КРАУН
ЕЙДЖЕНТС ЛІМІТЕД та ПРООН в Україні на надання зазначених послуг, в
сумі 1,5 % від вартості фактично поставлених товарів.
Розуміючи, що подальший розвиток та успішна діяльність підприємства
неможлива без постійного осучаснення складського комплексу та модернізації
всіх виробничих процесів, в жорстких умовах ринкової конкуренції,
пріоритетним напрямком діяльності Підприємства, Маринчук О.В. визначила
удосконалення Системи управління якістю лікарських засобів і медичних
виробів.
Під керівництвом Маринчук О.В. Підприємство отримало Сертифікат
відповідності вимогам належної практики дистрибуції (Сертифікату GDP). На
сьогодні – це єдине державне підприємство України, котре отримало
Сертифікат такого зразка.
Також отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з
імпорту лікарських засобів, що дозволяє ввозити лікарські засоби на територію
України.
Господарська діяльність підприємства під керівництвом Маринчук О.В.
спрямована виключно на модернізацію та постійне оновлення матеріальнотехнічної бази, зокрема: придбано та встановлено генератор електричної

енергії, стелажі для палетного зберігання, для більш якісного розміщення
товару, проведено поточний ремонт складських приміщень площею біля 1132
м2.
З
метою
забезпечення
безпеки
підприємства,
встановлено
відеоспостереження складського комплексу та удосконалено пропускний
режим та контроль. Для прискорення процесу відбору та комплектації товару
на аптечному складі запроваджено механізоване маркування товару та
здійснено відповідне зонування. На підприємстві впроваджена та
використовується система обліку лікарських засобів та виробів медичного
призначення, розроблено систему створення аналітичних звітів за заданими
параметрами.
Встановлено холодильне обладнання об’ємом понад 132 м3 для
повноцінної роботи Підприємства. Замінено 6 одиниць метало-пластикових
вікон в об’ємі 62 м2, для забезпечення виконання умов контрактів з
міжнародними організаціями.
Проведено заміну освітлення, всіх без винятку, приміщень
ДП «Укрмедпостач» на більш як 2500 м2, що дало змогу економити витрати на
спожиту електроенергію більш ніж в два рази.
Побудовано та обладнано приміщення для харчування та відпочинку
працівників аптечного складу №1 та водіїв підприємства.
Здійснюється постійне проведення робіт з покращення енергоефективності
підприємства.
Маринчук О.В. було укладено Договір з ДТЕК на прокладення ліній
електропередач та приєднання до безпосереднього постачальника електричної
енергії.
Маринчук О.В. проведено оптимізацію штатної чисельності та структури, з
метою забезпечення ефективної роботи Підприємства.
У червні 2020 року за вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я,
високий професіоналізм та відданість справі Маринчук О.В. була нагороджена
Подякою Міністерства охорони здоров’я України (наказ від 18.06.2020
№26-Кн) та Грамотою ДП «Укрмедпостач» МОЗ України (наказ від 17.06.2020
№90-ос).
Маринчук О.В. постійно приймаються оперативні управлінські рішення у
відповідності до вимог чинного законодавства в інтересах Підприємства.
Завдячуючи ефективному та вмілому керівництву Маринчук О.В.
підприємство забезпечує своєчасне і повне виконання всіх термінових
Доручень керівництва Міністерства та взятих зобов’язань перед бюджетами
різних рівнів, постачальниками та замовниками, здійснює раціональне
використання фінансових і матеріальних ресурсів підприємства.
Вживає дієвих заходів для забезпечення своєчасного та в повному обсязі
виконання державних цільових програм та комплексних заходів, виконання
яких покладено на Підприємство відповідно до розпоряджень та наказів МОЗ
України. При виконанні посадових обов’язків проявляє високу компетентність і
цілеспрямованість.
Постійно
удосконалює
особистий
професійнокваліфікаційний рівень підготовки та вміло використовує його на практиці.
Відмінною рисою Маринчук О.В. є її здатність почути людей та
прислухатися до раціональних пропозицій, враховувати їх у прийнятті

управлінських рішень.
Критику на свою адресу сприймає конструктивно, недоліки в роботі прагне
усувати швидко.
За увесь час проявляє високу компетентність і цілеспрямованість.

