МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
02.01.2019

№ 1/АДМ

Про проведення перевірки
Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015
року №267, підпункту 10) пункту 11 Контракту від 15 травня 2018 року №5, з
метою забезпечення виконання генеральним директором державного
підприємства «Електронне здоров’я» (надалі – Підприємство) умов
контракту, перевірки обставин, викладених у зверненнях щодо діяльності
Підприємства, а також підвищення ефективності роботи Підприємства,
НАКАЗУЮ:
1. Утворити комісію для проведення перевірки виконання генеральним
директором Підприємства умов Контракту від 15 травня 2018 року №5
(надалі – Комісія) та затвердити її персональний склад, що додається.
2. Комісії:
1) з 02 січня 2019 року до 11 січня 2019 року провести перевірку
дотримання генеральним директором Підприємства Мацуєм Денисом
Володимировичем умов контракту №5 від 15 травня 2018 року;
2) до 16 січня 2019 року підготувати висновки та пропозиції за
результатами перевірки;
3) у разі потреби до проведення перевірки залучати посадових осіб
МОЗ України.
3. На час проведення перевірки відсторонити Мацуя Дениса
Володимировича від виконання повноважень за посадою генерального
директора Підприємства.
4. На час відсторонення Мацуя Дениса Володимировича від виконання
повноважень генерального директора Підприємства, виконання обов’язків
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керівника Підприємства покласти на начальника відділу безпеки та кадрового
забезпечення – Єгорченка Романа Миколайовича.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

П. КОВТОНЮК
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охорони

СКЛАД КОМІСІЇ
для проведення перевірки виконання генеральним директором
державного підприємства «Електронне здоров’я» умов контракту від 15
травня 2018 року №5
(місце знаходження Комісії: м. Київ, вул. Грушевського, 7)

ПІБ
СУХОРУКОВА
Оксана Сергіївна

Посада, відношення до Комісії
(голова/член комісії)
Генеральний директор Директорату медичних
послуг, голова Комісії.

ОРАБІНА
Тетяна Миколаївна

Керівник
експертної
групи
з
питань
реформування системи охорони здоров’я, член
Комісії;

СОБОЛЬ
Денис Сергійович

Державний експерт експертної групи з питань
реформування системи охорони здоров’я, член
Комісії;

Керівник експертної групи
з питань впровадження системи
«Електронне здоров’я»

А. Халєєва

