
Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на посаду

керівника Обласного бюро судово-медичної експертизи» 
(місцезнаходження: вул. Г.Успенського, буд. 83, м. Вінниця, Вінницька обл., 
21012 ).

СТАТУТ

ШТАТНИЙ РОЗПИС

КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вимоги до претендента: громадянство України, вільне володіння 
українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань „Управління та 
адміністрування” або „Публічне управління та адміністрування” або „Право” 
або „Соціальні та поведінкові науки” або „Гуманітарні науки” або „Охорона 
здоров’я” та спеціалізацією „Організація і управління охороною здоров’я”; 
спеціалізація за будь-яким напрямком судово-медичної експертизи; 
кваліфікація судового експерта; вища або перша кваліфікаційна категорія 
судово-медичного експерта; стаж роботи на посаді лікаря судово-медичного 
експерта не менше 10 років; стаж роботи на посадах заступника начальника 
бюро, керівників відділів (відділень) бюро не менше 7 років.

Умови оплати праці:
керівника Обласного бюро судово-медичної експертизи» визначено 

штатним розписом підприємства. За рішенням органу управління 
встановлюються надбавки та доплати у відповідності до вимог чинного 
законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року 
№792.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:
копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України;
письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно 

з додатком 1;
резюме у довільній формі;
автобіографія;
копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, 

вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які 
підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до 
керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують досвід 
роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про 
захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в 
паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості;



медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, 
затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України „Про запобігання 
корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з 
додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою 
згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у 
запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати 
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 
Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства 

на середньострокову перспективу (три -  п’ять років), в якому передбачаються: 
план реформування підприємства протягом одного року; 
заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих 

ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників 
підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; 

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; 
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних 

показників діяльності підприємства.
Документи приймаються з 03 вересня 2020 року по 22 вересня 2020 

року за адресою: вул. Соборна, 70, каб.314, м. Вінниця, 21050, Вінницька 
обласна Рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів -  28 
вересня 2020 року о 09.00 год. за адресою: вул. Соборна, 70 (2 поверх сесійної 
зали), м. Вінниця, 21050.

Дата проведення конкурсу: 01 жовтня 2020 року о 09.00 год.
Місце проведення: вул. Соборна, 70 (2 поверх сесійної зали), м. Вінниця, 

21050, Вінницька обласна Рада.
Довідки за телефоном: (0432) 614447.

Додаток 1 
Додаток 2 
Додаток З 
Додаток 4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 12 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання 
від 02.12. 2016 року № 210

С Т А Т У Т

ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ

(нова редакція)

м. Вінниця 
2016 рік



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 

України та є документом, який регламентує діяльність Обласного бюро судово -  
медичної експертизи (далі -  Бюро).

1.2. Бюро є спеціалізованою установою судової експертизи, заснованою 
на спільній власності територіальних громад Вінницької області та є об’єктом 
права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі -  Орган управління 
майном).

1.3. Найменування Бюро:
- повне українською мовою - ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО -  МЕДИЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ;
скорочене українською мовою - ОБСМЕ.

1.4. Місцезнаходження Бюро: вул. Г. Успенського, 83, м. Вінниця, 
Україна, 21012.

1.5. Бюро має відокремлений підрозділ:
- відділення судово -  медичної криміналістики (лабораторія): вул. 

Маяковського, 10, м. Вінниця, Україна, 21012.
1.6. Бюро в своїй роботі керується Конституцією України, законами 

України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Органу управління 
майном, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.7. Бюро є юридичною особою з часу його державної реєстрації у 
встановленому порядку, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, 
користується правом оперативного управління майном, веде бухгалтерський 
облік, статистичну звітність у порядку встановленому законодавством України, 
укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, 
виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнові і немайнові права 
та несе обов’язки, займається діяльністю, яка відповідає напрямкам, 
передбаченим цим Статутом.

1.8. Бюро має самостійний баланс, рахунки (в т.ч. валютні) в установах 
банків, державної казначейської служби, печатку з власним найменуванням та 
зображенням герба України, штампи, бланки з власними реквізитами, 
логотипом та інші атрибути.

1.9. Бюро згідно з чинним законодавством відповідає за своїми 
зобов’язаннями коштами, що є в його розпорядженні.

Бюро не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу 
управління майном, а Орган управління майном не несе відповідальності за 
зобов’язаннями Бюро.

1.10. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність Бюро, таке 
втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений 
законодавством України.
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1.11. Структура Бюро формується відповідно до чинного законодавства 
України.

Бюро має право змінювати свою структуру з метою покращення якості 
та обсягу медичних послуг з дотриманням вимог чинного на момент змін 
законодавства України та в межах визначеного бюджету.

1.12. Кожний структурний підрозділ Бюро керується в своїй діяльності 
Положенням про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються 
начальником Бюро.

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО
2.1. Бюро створене з метою проведення судово -  медичних експертиз, що 

призначаються особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею 
чи судом з метою дослідження, на підставі спеціальних знань, матеріальних 
об’єктів, що містять інформацію про обставини справи, та сприяння 
поліпшенню охорони здоров’я населення Вінницької області.

2.2. Відповідно до мети створення Бюро забезпечує:
- судово -  медичну експертизу трупів;
- судово -  медичну експертизу потерпілих, обвинувачених та інших осіб;
- судово -  медичну експертизу речових доказів;
- судово -  медичну експертизу за матеріалами кримінальних та цивільних 

справ;
- утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного 

бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться 
на зберіганні;

- послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуг 
перукаря та косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в труну);

- перенесення труни з тілом покійного;
- участь судово -  медичних експертів в якості спеціалістів в галузі судової 

медицини в первинних та інших слідчих діях;
- підвищення якості експертиз шляхом впровадження в судово -  медичну 

практику нових методів дослідження та постійне удосконалення роботи судово - 
медичних експертів;

- проведення експертиз у встановлені законом строки;
- систематичне інформування керуючих органів служби охорони здоров’я 

України про дефекти, недоліки в наданні медичної допомоги населенню, які 
були виявлені при проведенні судово -  медичних експертиз;

- участь судово -  медичних експертів у проведенні клінічних та клініко - 
анатомічних конференцій;

- екстрене повідомлення відповідних служб охорони здоров’я України про 
виявлені випадки гострозаразних, в тому числі особливо небезпечних, 
захворювань;

- узагальнення та аналіз судово -  медичних матеріалів з метою проведення 
органами охорони здоров’я заходів з профілактики промислового, вуличного та 
побутового травматизму, алкоголізму, наглої (раптової) смерті, в т. ч. дитячої,
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та іншим питанням, які можуть сприяти поліпшенню медичного обслуговування 
населення;

- розробку та проведення заходів щодо спеціалізації та підвищення 
кваліфікації судово -  медичних експертів шляхом періодичного проходження 
підготовки в інститутах удосконалення та інших установах охорони здоров’я та 
юстиції України;

- систематичне проведення робіт з підвищення ділової кваліфікації 
співробітників Бюро;

- розробку та реалізацію програм, направлених на вирішення проблем 
Бюро та оцінку їх ефективності;

- планово -  фінансову діяльність, в тому числі планування поточної 
діяльності, формування та використання по кошторису економічного та 
соціального розвитку, матеріального стимулювання;

- ведення затвердженої документації, подання оперативної інформації та 
статистичної звітності;

- облік результатів роботи персоналу та контроль поточної діяльності;

III. УПРАВЛІННЯ БЮРО
3.1. Управління Бюро здійснюється відповідно до Статуту, на основі 

поєднання прав Органу управління майном та Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації і принципів самоврядування трудового 
колективу.

3.2. Орган управління майном:
- призначає на посаду та звільняє з посади начальника Бюро;
- затверджує Статут Бюро та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у 

зв’язку з їх порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться 

в оперативному управлінні Бюро;
здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством. 3.3.
Поточне керівництво Бюро здійснює начальник, який призначається на посаду 
та звільняється з посади Органом управління майном. Із начальником Бюро 
укладається контракт в порядку встановленому Органом управління майном.

3.4. Начальник Бюро:
- діє без довіреності від імені Бюро, представляє його інтереси в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях в 
тому числі у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- вирішує питання діяльності Бюро у межах та у визначеному 
законодавством і Статутом порядку;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього 
Статуту;
укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах державної 
казначейської служби, в установах банків в установленому порядку;
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- у межах компетенції видає накази, дає вказівки, обов’язкові для всіх 
підрозділів та працівників Бюро;

- визначає організаційну структуру Бюро, формує штатний розпис та 
подає їх на затвердження згідно з чинним законодавством;

- затверджує положення про структурні підрозділи Бюро;
- призначає на посади і звільняє керівників структурних підрозділів та 

інших працівників Бюро;
- встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на 

передбачених колективним договором та законодавством умовах;
- укладає колективний договір;
- забезпечує підбір, розстановку, підвищення кваліфікації і виховання 

кадрів, поліпшення умов праці і відпочинку працівників Бюро;
- працює за сумісництвом, згідно з чинним законодавством, в т.ч. на 

кафедрі судової медицини медичного університету, інших навчальних закладів;

-має право залучати у необхідних випадках робітників і спеціалістів з 
інших організацій, а також осіб професорсько-викладацького складу учбових 
закладів для проведення робіт та консультацій;

- вирішує інші питання діяльності Бюро згідно із законодавством.
3.5. Повноваження трудового колективу Бюро реалізуються конференцією 

трудового колективу відповідно до чинного законодавства.
3.6. Органом самоуправління Бюро є загальні збори трудового колективу,

які:
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймають колективний договір;
- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством 

України.
Загальні збори є повноважними, якщо на зборах присутні більше половини 

членів колективу. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються 
більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.

3.7. Трудовий колектив Бюро становлять усі громадяни, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 
угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
Бюро.

3.8. Рішення щодо соціально -  економічних питань діяльності Бюро 
приймаються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і 
відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, 
виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Бюро.

3.9. Право укладення колективного договору від імені адміністрації має 
начальник Бюро, а від імені трудового колективу -  уповноважений ним орган 
(профспілковий комітет).

3.10. Соціальна діяльність Бюро здійснюється відповідно до чинного 
законодавства з урахуванням фінансових можливостей.



3.11. Організаційно -  методичне керівництво та державний контроль і 
нагляд за фаховою діяльністю Бюро здійснює Департамент охорони здоров'я 
Вінницької обласної державної адміністрації.

IV. МАЙНО БЮРО
4.1.Майно Бюро складають основні фонди та оборотні кошти, а також 

цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу.
4.2.Майно Бюро є спільною власністю територіальних громад області, 

управління яким здійснює Орган управління майном.
4.3.Майно передано Бюро в оперативне управління. Здійснюючи право 

оперативного управління, Бюро володіє та користується зазначеним майном. 
Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, 
здійснюється з дозволу Органу управління майном.

4.4.Джерелом формування майна є:
- бюджетні асигнування;
- добровільні внески, благодійні внески юридичних та фізичних осіб 

отримані в порядку встановленому законодавством;
- кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним 

законодавством;
- інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

4.5. Кошти та майно Бюро використовуються з метою здійснення 
діяльності, передбаченої Статутом. Перевірка наявності і порядку використання 
майна, фінансової діяльності Бюро здійснюються Органом управління майном у 
порядку встановленому чинним законодавством України.

4.6. Збитки, завдані Бюро внаслідок порушення його майнових прав 
фізичними, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 
Бюро за рішенням суду або господарського суду.

4.7. Списання майна Бюро здійснюється в порядку, встановленому 
Органом управління майном.

4.8. Відчуження основних засобів, що закріплені за Бюро, здійснюється за 
погодженням з Органом управління майном у порядку, встановленому чинним 
законодавством України.

4.9. Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що 
знаходяться в користуванні Бюро, її відчуження, вилучення, відмова від права 
користування тощо вирішуються за погодженням з Органом управління 
майном.

4.10. Орган управління здійснює контроль за використанням і збереженням 
переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове 
майно, а також майно, що не використовується або що використовується не за 
призначенням.

4.11. Бюро надає Органу управління майном або Департаменту охорони 
здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації будь -  яку інформацію 
щодо своєї діяльності, у точу числі інформацію про наявність і поточний стан 
майна та будь -  які зміни в його стані.
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V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БЮРО
5.1.Вся господарська та фінансова діяльність установи спрямована на 

виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного 
законодавства та Статуту Бюро;

5.2.Бюро фінансується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених 
для виконання завдань Бюро, та інших джерел, незаборонених законодавством.

5.3. Бюро здійснює господарську діяльність в межах бюджетних асигнувань 
і на основі оперативного управління майном.

5.4. У разі, коли за наслідками року доходи кошторису спеціального фонду 
бюджету на утримання Бюро перевищують суму, визначену кошторисом витрат, 
сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

5.5. Покращення майна, проведеного за рахунок цільового фінансування, 
добровільних внесків будь-яких суб'єктів є спільною власністю територіальних 
громад області.

5.6. Розрахунки, облік та звітність з фінансово-господарської діяльності 
ведуться відповідно до чинного законодавства.

5.7. Орган управління майном має право вимагати від Бюро будь-яку 
інформацію щодо здійснення ним фінансово-господарської діяльності та 
виконання статутних завдань.

5.8. Кошти спеціального фонду можуть використовуватись на розвиток 
інфраструктури Бюро, заохочення працівників Бюро, виконання позабюджетних 
програм та інших цілей, передбачених законодавством України.

5.9. Бюро забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх 
частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 
ними осіб.

5.10. Доходи (прибутки) Бюро використовуються виключно для 
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених його Статутом.

5.11. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії у сфері фінансово -  господарської 
діяльності Бюро.

5.12. Бюро самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде 
статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Бюро у визначеному законодавством порядку.

5.13. Начальник Бюро несе відповідальність перед Органом управління 
майном та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання 
фінансової, статистичної та іншої звітності.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО
6.1. Припинення діяльності Бюро здійснюється з дотриманням вимог 

чинного законодавства за рішенням Органу управління майном чи за
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рішенням суду.
6.2. Реорганізація Бюро здійснюється за рішенням Органу управління 

майном.
6.3. Бюро може бути ліквідовано з підстав, передбачених чинним 

законодавством України.
6.4. Ліквідація Бюро здійснюється згідно з чинним законодавством 

України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається 
у відповідності до чинного законодавства. Порядок і строки проведення 
ліквідації, а також строк для пред‘явлення кредиторами своїх вимог 
визначаються у відповідності до чинного законодавства. З моменту 
призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з 
управління Бюро.

6.5. При реорганізації та ліквідації Бюро звільненим працівникам 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 
законодавства України.

6.6. У випадку реорганізації Бюро його права та обов‘язки переходять 
до правонаступників.

6.7. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Бюро передаються 
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зараховуються в дохід бюджету у порядку встановленому законодавством.

6.8. Бюро вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН ДО СТАТУТУ
7.1. Зміни до Статуту можуть бути внесені на підставі рішення Органу 

управління майном, шляхом викладення його в новій редакції у 
відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту 
державної реєстрації згідно законодавства.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

вул.  Г.  У с п е н с ь к о г о ,  83,  м.  В і н н и ц я ,  2 1 0 1 2 ;  т е л . + 3 8 ( 0 4 3 2 ) 5 5 2 - 8 8 0 , ф а к с  + 3 8 ( 0 4 3 2 ) 5 5 2 - 8 8 2  
E - m a i l :  oblsme vin@ukr.net http://www.vinsme.ho.ua/

М Ф О  8 0 2 0 1 5 ,  Є Д Р П О У  0 5 4 8 4 4 9 7

№ 36У (h'j_ -f5 .Об-сід&о
На №  207-11-857 від 11.06.2020р.

Голові Вінницької обласної Ради 
Олійнику А.Д.

На виконання вимог листа від 11.06.2020 р. № 207-11-157 надаємо 
інформацію:

Найменування: Обласне бюро судово-медичної експертизи (ОБСМЕ). 
Юридична та фактична адреса місцезнаходження: 21012, м. Вінниця, вул. 
Г. Успенського, 83.

Статут ОБСМЕ затверджений рішенням 12 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 02.12.2016 р. №210.

Напрямки діяльності: проведення судово-медичних експертиз, що 
призначаються особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, 
суддею чи судом з метою дослідження, на підставі спеціальних знань, 
матеріальних об'єктів, що містять інформацію про обставини справи, та 
сприяння поліпшенню охорони здоров'я населення Вінницької області.

Структура закладу:

У складі бюро є такі структурні підрозділи:
1. Відділ судово - медичної експертизи трупів;
2. Відділ судово - медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших 
осіб;
3. Відділ комісійних експертиз;
4. Організаційно-методичний відділ
5. Відділ чергових експертів;
6. Відділ судово - медичної експертизи речових доказів, який складається з:

-  Відділення Судово - медичної гістології;
-  Відділення Судово - медичної імунології; .....  . ..... ..... ..........
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-  Відділення Судово - медичної криміналістики;
-  Відділення Судово - медичної токсикології;
-  Відділення Судово - медичної цитології.

7. Районні та міжрайонні відділи, відділення бюро -  17.
8. Адміністративно-господарська частина.

Кошторисні призначення ОБСМЕ на 2020 рік, по КЕКВ 2282 "окремі заходи 
по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку", 
складаються з таких напрямків використання бюджетних коштів, як:
- субвенція з державного бюджету - 16956700,00 грн;
- обласного бюджету - 10404864,00 грн.
Загальна сума кошторисних призначень на 2020 рік, по ОБСМЕ складає -  
27361564,00 грн.

Номер телефону: (0432)552-880; номер факсу (0432)552-882.

Адреса електронної пошти: oblsme_vin@ulor.net.

Вимоги до претендента:
- диплом про повну вищу медичну освіту;
- спеціалізація за будь-яким напрямом судово-медичної експертизи;
- кваліфікація судового експерта;
- вища або перша кваліфікаційна категорія судово-медичного експерта;
- стаж роботи на посаді лікаря судово-медичного експерта не менше 10 

років;
- стаж роботи на посадах заступника начальника бюро, керівників 

відділів (відділень) бюро не менше 5 років
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