
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на консультативні послуги (індивідуальний консультант) за посадою 

“Консультант з інженерних робіт”
(пакет закупівель № 8.1.3)

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»
Субпроект «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу 

в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки»
Позика Світового банку № 8475-И А

І.______ Загальна інформація по Проекту_________________________________________________
Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту 

«Поліпшення здоров'я на службі у людей» (далі -  Проект). Цілями Проекту є удосконалення 
якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і 
вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності 
системи охорони здоров'я.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;
Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.

В рамках частини 1 проекту Рівненської області надано фінансування для виконання 
інвестиційного субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на 
профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також 
підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, включно із заходами, 
зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із 
серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної і третинної допомоги.

Для забезпечення ефективної реалізації субпроекту «Підвищення ефективності 
лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 
по 2020 роки» Обласна державна адміністрація створює Групу управління субпроектом (далі 
- ГУС). Як погоджено в ході підготовки проекту і відображено в Звіті про оцінку проекту та 
Оперативному посібнику проекту: ‘Т У С очолює заступник голови обласної державної 
адміністрації, на якого у межах функціональних обов'язків покладено забезпечення політики 
у сфері охорони здоров'я, або керівник управління охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації. Голова ГУС буде здійснювати керівництво діяльністю ГУС і нестиме 
персональну відповідальність за організацію та виконання задач з реалізації Проекту. ГУС 
також відповідатиме за фідуціарну наглядову роль, що відноситься до відповідної області, 
включаючи моніторинг та перегляд процесу бюджетування, звітності та заходів аудиту. Для 
впровадження Проекту голова ГУС може використовувати діючих співробітників та/або 
залучати консультантів (наприклад, спеціалістів з фінансового управління та закупівель, 
технічного експерта та спеціаліста із запобіжних заходів, відповідно до потреб), які будуть 
працювати при структурному підрозділу з питань охорони здоров’я.”
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Структурний підрозділ ОДА з питань охорони здоров’я (надалі -  Замовник) має \  
залучити індивідуального консультанта (далі -  Консультант) для надання пос, 
консультанта з інженерних робіт у складі ГУС, відповідно до цього Технічного завдання.

II. Мета завдання____________________________________________________________________
Метою цього завдання є надання Замовнику консультаційних послуг з забезпечення 

впровадження будівельних компонентів відповідного субпроекту за Проектом.

III. Обсяг послуг__________ ________________________________________________________
Консультант буде надавати консультаційні послуги Замовнику та виконувати такі 

завдання:
• забезпечення розробки та узгодження планів впровадження відповідного субпроекту у 

частині ремонту, реконструкції та будівництва закладів охорони здоров’я в рамках 
Проекту;

• забезпечення координації та моніторингу роботи проектних організацій та Замовника 
у тому числі щодо розробки та погодження проектно-кошторисної документації, 
затвердження проектів, здійснення авторського та технічного нагляду за 
будівельними роботами, забезпечення впровадження Системи та Планів управління 
захистом довкілля для конкретних об’єктів;

• забезпечення розробки та узгодження пакетів тендерної документації стосовно 
ремонту, реконструкції та будівництва за відповідним субпроектом за Частиною 1 
Проекту;

• забезпечення розробки та узгодження контрактів за тендерною документацією в 
рамках своєї компетенції на закупівлю будівельних робіт за Частиною 1 Проекту

• періодичний та/ або вибірковий моніторинг обсягів та якості будівельних робіт (з 
неоголошуваною/неочікуваною безпосередньою перевіркою конкретних об’єктів) які 
виконуються в рамках Проекту;

• оцінка готовності та погодження остаточного завершення будівельних робіт на 
об’єктах в рамках відповідного субпроекту;

• підготовка регулярних звітів про хід реалізації будівельних компонентів відповідного 
субпроекту; аналіз відхилень від планів впровадження, ризиків та пропонованих 
заходів щодо їх мінімізації;

• участь у роботі Комісії з відбору Замовника з метою інформування та надання 
технічної експертизи та висновків;

• надання консультаційної підтримки Замовнику щодо ефективного впровадження 
будівельного компоненту відповідного субпроекту.

IV. Тривалість і місце роботи__________________________________________________________
Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору до 31 грудня 

2018 року або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання 
контракту.

Місцем роботи є м. Рівне, Україна. Також можливі відрядження по Україні.

V. Умови виконання завдання
Консультант в рамках виконання завдання буде підпорядковуватись керівнику 

Структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я.
З Консультантом буде підписаний договір з почасовою формою оплати (стандартна 

форма договору Світового Банку). Консультант буде працювати повний робочий день.
Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи обладнання, необхідне для 

виконання завдань (офісне обладнання, засоби комунікації (телефон, факс) ПК та доступ до



Інтернету, витратні матеріали й канцелярське приладдя).
Замовник також надає Консультанту приміщення для виконання його/її функцій та 

обов’язків і забезпечує інформацію, необхідну для виконання завдань.

VI. Вимоги до з в і т н о с т і ____________________________________________________
Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має 

надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. 
Щомісячний звіт має стисло описувати виконані заходи, досягнуті результати та 
напрацьовані матеріали.

Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння 
Замовником.

Консультант на вимогу Замовника повинен подавати табель або будь-який інший 
документ у відповідності із вказівками Координатора для підрахунку часу витраченого 
Консультантом за завданнями.

VII. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта
Обов ’язкові вимоги:

Університетська освіта (чи еквівалентна) у галузі будівництва;
3-х річний досвід роботи на посаді виконавчого керівника (начальника групи) в 
інженерній сфері: будівельній експертизі проектів, нагляду за виконанням підрядних 
робіт (промислові та цивільні об’єкти), розробки проектно-кошторисної документації; 
Знання українських законодавчих та нормативних актів у сфері будівництва;
Знання стандартів, технічних умов та інших матеріалів необхідних для розробки 
проектно-кошторисної документації;
Вільне володіння українською, середній рівень володіння англійською мовою;

• Навички роботи з офісними додатками (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, MS 
Project);

• Навички роботи із спеціалізованими проектно-кошторисними додатками;
Наявність сертифікатів на здійснення авторського та технічного нагляду;
Навички роботи з інженерним програмним забезпеченням AutoCAD/ArchiCAD;
Досвід отримання дозвільної документації в галузі будівництва (експертні звіти, 
документи на початок будівництва та введення в експлуатацію).

Бажано:
• Досвід роботи в проектах, що фінансуються міжнародними організаціями;
* Досвід роботи у проектуванні медичних закладів.


