МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 26 червня 2014 року N 430

Про затвердження складу експертів Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я
України
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 22 серпня 2014 року N 596
Відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 765 "Про затвердження Порядку
акредитації закладу охорони здоров'я" (у редакції від 17 грудну 2012 року N 1216), пункту
5.1 Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я
України, затвердженого наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року N 142 "Про
вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 06 червня 2011 року за N 678/19416, враховуючи рекомендації МОЗ
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказую:
1. Затвердити склад експертів Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони
здоров'я України (додається).
2. Міністру МОЗ Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
сприяти роботі зазначених експертів у проведенні експертної оцінки відповідності
стандартам акредитації закладів охорони здоров'я державної і приватної форм власності та
забезпечити їх участь у проведенні акредитації закладів охорони здоров'я комунальної
форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та приватної форми
власності, що надають первинну медичну допомогу.
3. Управлінню з питань якості надання медичної допомоги забезпечити проведення навчання
для експертів Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України на
базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
4. Ректору Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (Ю.
Вороненко) розробити програму та провести навчання для експертів Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України в термін до 01 листопада
2014 року.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 13 травня 2009 року N 319
"Про склад експертів Головної акредитаційної комісії МОЗ України".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р.
Салютіна.

Міністр

О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я
України
26 червня 2014 року N 430

СКЛАД
експертів Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я
України
Автономна Республіка Крим
Залата
Олег Анатолійович

- головний лікар Кримської республіканської установи "Центр
профілактики та боротьби зі СНІДом";

Лук'янов
Ігор Леонідович

- головний лікар Кримської республіканської установи "Клінічний
госпіталь інвалідів і ветеранів війни";

Садогурська
Олена Самойлівна

- заступник директора Кримської республіканської установи
"Клінічне територіальне медичне об'єднання "Університетська
клініка";

Текученко
Тетяна Дмитрівна

- заступник начальника управління - начальник відділу охорони
материнства та дитинства управління організації лікувальнопрофілактичної допомоги.

Вінницька область
Бабійчук
Валерій Вікторович

- начальник Вінницького обласного клінічного госпіталю для
інвалідів Вітчизняної війни;

Іванашко
- заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи
Василь Станіславович Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова;
Паненко
Василь Васильович

- заступник директора Департаменту - начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту
охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної
адміністрації;

Федик
Володимир
Степанович

- заступник начальника управління лікувально-профілактичної
допомоги - начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги
населенню Департаменту охорони здоров'я та курортів Вінницької

обласної державної адміністрації.

Волинська область
Курило
Василь Ярославович

- головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги
Ковельського міськрайонного територіального медичного
об'єднання;

Грицюк
Іван Петрович

- заступник начальника Управління охорони здоров'я Волинської
обласної державної адміністрації;

Юрко
- заступник головного лікаря з лікувальної роботи Обласної
Людмила Михайлівна психіатричної лікарні N 1 м. Луцьк;
Яковюк
Алла Олександрівна

- головна медична сестра Луцької центральної районної лікарні.

Дніпропетровська область
Бойко
Тетяна Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги
дітям та матерям Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної державної адміністрації;

Григоренко
Юрій Михайлович

- директор комунального закладу "Дніпропетровський обласний
клінічний центр кардіології та кардіохірургії";

Захарченко
Людмила Гумарівна

- заступник головного лікаря з медичної частини комунального
закладу "Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі
стаціонаром" Дніпропетровської обласної ради;

Мельниченко
Володимир
Васильович

- заступник головного лікаря з хірургічної допомоги "Криворізька
міська клінічна лікарня N 8" Дніпропетровської обласної ради".

Донецька область
Братанов
Олександр
Олександрович

- головний лікар медичного центру товариства з обмеженою
відповідальністю "Центр естетичної медицини "Доктор Гришин",
президент Донецької обласної медичної асоціації;

Гавриленко
Ольга Михайлівна

- головний спеціаліст відділу реформування охорони здоров'я та
забезпечення лікарськими засобами управління організації та
розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони
здоров'я Донецької обласної державної адміністрації;

Кочергін
Вадим Анатолійович

- заступник головного лікаря з експертизи тимчасової
непрацездатності Комунальної лікувально-профілактичної установи
"Центральна міська клінічна лікарня N 3 м. Донецька";

Медвєдєва
- заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру;
Олена Володимирівна
Циганок
Тамара Валеріївна

- заступник директора Департаменту охорони здоров'я Донецької
обласної державної адміністрації.

Житомирська область
Андрушко
Олексій Георгійович

- начальник відділу медицини катастроф та організації медичної
допомоги населенню управління організації медичної допомоги
населенню та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я
Житомирської обласної державної адміністрації;

Данилюк
Юрій Іванович

- заступник головного лікаря з експертизи тимчасової втрати
працездатності обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського;

Донець
Олександр
Андрійович

- головний лікар обласного центру медико-соціальної експертизи
Житомирської обласної ради;

Шатило
Олександр
Марцинович

- начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань
управління організації медичної допомоги населенню та медицини
катастроф Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної
адміністрації.

Закарпатська область
Козодаєв
Сергій Петрович

- асистент кафедри управління охорони здоров'я Інституту
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Ужгородського національного університету;

Кузьмик
Володимир
Миколайович

- начальник відділу організації лікувально-профілактичної роботи
Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної
адміністрації;

Мушка
Наталія Олегівна

- завідувач диспансерно-поліклінічного відділення Закарпатського
обласного клінічного кардіологічного диспансеру;

Стрижак
Василь Васильович

- заступник головного лікаря з медичної частини Закарпатської
обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака.

Запорізька область
Кімнатний
Георгій Тимофійович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю
"Укрмедконсалтинг";

Колеснік
Лілія Іванівна

- заступник начальника управління - начальник лікувальнопрофілактичного відділу управління реформ та розвитку медичної

допомоги Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної
державної адміністрації;
Лозовий
Анатолій Іванович

- головний лікар медичного центру "ЕНАМЕД", головний
позаштатній спеціаліст з питань ліцензування та акредитації
Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної
адміністрації.

Івано-Франківська область
Вовчук
Володимир
Миколайович

- заступник головного лікаря Івано-Франківської центральної міської
клінічної лікарні з медичного обслуговування населення;

Гулій
Андрій
Мирославович

- заступник головного лікаря з медичної частини обласної клінічної
лікарні;

Кулаєць
Михайло Іванович

- начальник обласного бюро медико-соціальної експертизи;

Стах
Тарас Іванович

- начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики.

Київська область
Голосай
Катерина Сергіївна

- заступник начальника Комунального закладу Київської обласної
ради "Київський обласний центр медичної статистики";

Дикун
Олександр Петрович

- начальник Комунального закладу Київської обласної ради
"Київський обласний центр медичної статистики";

Ісаєнко
Роман Миколайович

- начальник відділу медичного страхування, матеріального та
кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров'я Київської
обласної державної адміністрації;

Матяш
Олександр
Миколайович

- головний лікар Комунального закладу Київської обласної ради
"Обласне бюро медико-соціальної експертизи".

Кіровоградська область
Гатич
Анатолій Іванович

- завідувач нефрологічного відділення Кіровоградської обласної
лікарні, головний позаштатний терапевт Департаменту охорони
здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації;

Лук'янов
Володимир

- завідувач організаційно-методичного відділу Кіровоградської
обласної лікарні.

Михайлович

Луганська область
Жила
Анатолій
Володимирович

- доцент кафедри соціальної медицини та економіки охорони
здоров'я Державного закладу "Луганський державний медичний
університет";

Стрекозова
Олена Петрівна

- начальник відділу інженерно-технічного нагляду при Департаменті
охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації;

Щербаков
Віктор Анатолійович

- директор Луганського обласного координаційного центру охорони
здоров'я.

Львівська область
Крупник
Наталія Миколаївна

- доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої
хірургії Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького;

Панасюк
Любов Борисівна

- лікар-терапевт стаціонарного відділення 5-ої міської клінічної
комунальної лікарні;

Пукаляк
Роман Михайлович

- головний лікар Львівського обласного клінічного діагностичного
центру;

Синенький
Омелян
Володимирович

- завідувач відділення ревматології Львівської обласної клінічної
лікарні.

Миколаївська область
Колосов
Дмитро Дмитрович

- заступник головного лікаря Миколаївської обласної лікарні з
поліклінічної роботи та експертизи тимчасової непрацездатності;

Михайлова
Тетяна Михайлівна

- головний спеціаліст - обласний терапевт Управління оборони
здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації;

Приходько
Олександр
Анатолійович

- заступник головного лікаря з медичної роботи служби екстреної
медичної допомоги Миколаївського обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф;

Фаюк
Віктор
Володимирович

- заступник начальника Управління охорони здоров'я Миколаївської
міської ради.

Одеська область
Пастернак
Оксана Вадимівна

- начальник відділу правової, кадрової політики взаємодії з
медичними навчальними закладами Управління охорони здоров'я
Одеської обласної державної адміністрації;

Полясний
В'ячеслав
Олексійович

- начальник Управління охорони здоров'я Одеської обласної
державної адміністрації;

Самокіш
Наталія Вікторівна

- головний спеціаліст відділу реформування надання медичної
допомоги та роботи зі зверненнями громадян Управління охорони
здоров'я Одеської обласної державної адміністрації;

Тяпкін
- начальник інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.
Григорій Михайлович

Полтавська область
Глушко
Олександр
Олександрович

- завідувач сектору медичного забезпечення Управління
Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області;

Клименко
Любов Миколаївна

- начальник Полтавського обласного інформаційно-аналітичного
центру медичної статистики;

Мельник
Валентина Іванівна

- заступник начальника (лікар-статистик) Полтавського обласного
інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;

Оглобля
Олександр
Миколайович

- начальник відділу медичних кадрів управління лікувальнопрофілактичної допомоги населенню та медичних кадрів
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної
адміністрації.

Рівненська область
Добровольський
Ігор Ярославович

- заступник начальника Управління охорони здоров'я Рівненської
обласної державної адміністрації;

Височанський
Василь Іванович

- заступник начальника Управління охорони здоров'я Рівненської
обласної державної адміністрації;

Ільчук
Віра Іванівна

- завідувач відділу медичної статистики Комунального закладу
"Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
Рівненської обласної ради;

Косарєва
Наталія
Олександрівна

- заступник головного лікаря поліклініки "Північна" м. Рівне.

Сумська область
Вакуленко
Олена Миколаївна

- начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики м. Суми;

Нечипоренко
Марина Миколаївна

- заступник головного лікаря Сумського обласного клінічного
перинатального центру;

Савенко
Інеса Іванівна

- головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги
та фармацевтичного забезпечення, головний спеціаліст зі
спеціальності "Терапія" Управління охорони здоров'я Сумської
обласної державної адміністрації;

Спічакова
Наталія Миколаївна

- головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги
та фармацевтичного забезпечення, головний спеціаліст зі
спеціальності "Педіатрія" Управління охорони здоров'я Сумської
обласної державної адміністрації.

Тернопільська область
Крицька
Галина Анатоліївна

- доцент кафедри загальної гігієни та екології Державного вищого
навчального закладу "Тернопільський державний медичний
університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України";

Овчарук
Віктор Вікторович

- заступник директора Департаменту - начальник управління надання
медичної допомоги населенню та організаційно-правового
забезпечення Департаменту охорони здоров'я Тернопільської
обласної державної адміністрації;

Юровський
Володимир
Теодорович

- начальник Комунальної установи Тернопільської обласної ради
"Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики".

Харківська область
Вайнштейн
Олександр
Аркадійович

- провідний інженер-метролог Комунального закладу охорони
здоров'я "Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф";

Зайцев
Олександр
Михайлович

- начальник комунального закладу охорони здоров'я "Харківський
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики";

Кришталь
Євген Валентинович

- головний лікар комунального закладу охорони здоров'я "Обласний
психоневрологічний диспансер";

Мельник
Ірина Василівна

- начальник відділу кадрової роботи Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації.

Херсонська область
Бондарева
Ліна Володимирівна

- заступник директора Департаменту - начальник управління з
організації медичної допомоги населенню Департаменту охорони
здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації;

Бурлака
Валерій Григорович

- головний лікар ТОВ "Стоматологічна клініка";

Каплун
Ігор Володимирович

- начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики;

Полюх
Ігор Іванович

- заступник головного лікаря з медичної частини Херсонської
обласної клінічної лікарні.

Хмельницька область
Демчук
Ліля Яківна

- начальник відділу моніторингу та розвитку охорони здоров'я
управління організації лікувально-профілактичної роботи та
розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони
здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації;

Живуліна
Наталія Вікентіївна

- провідний спеціаліст відділу моніторингу та розвитку охорони
здоров'я управління організації лікувально-профілактичної роботи та
розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони
здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації;

Мирний
- головний спеціаліст (епідеміолог) відділу лікувальноОлександр Борисович профілактичної допомоги населенню управління організації
лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги
населенню Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної
державної адміністрації;
Шаренко
Марія Григорівна

- заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні з
лікувальної роботи, головний позаштатний спеціаліст з організації
стаціонарної допомоги Департаменту охорони здоров'я
Хмельницької обласної державної адміністрації;

Черкаська область
Бульба
Юрій Іванович

- головний лікар комунального закладу "Черкаська обласна станція
переливання крові" Черкаської обласної ради;

Вакулюк
Ольга Григорівна

- завідувач кабінету "Довіра" комунального закладу "Черкаський
обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Черкаської
обласної ради;

Кошова
Лариса Миколаївна

- начальник управління організації надання медичної допомоги
дорослому населенню, бухгалтерського обліку та кадрової роботи
Департаменту охорони здоров'я Черкаської обласної державної
адміністрації;

Черепенко
Людмила Петрівна

- начальник комунального закладу "Черкаський обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської
обласної ради, головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації з
питань інформатизації охорони здоров'я.

Чернівецька область
Єленєв
Володимир
Володимирович

- директор Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф";

Крикливець
Любов Григорівна

- заступник начальника Департаменту - начальник відділу розвитку
та контролю якості медичної допомоги населенню управління
організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної
допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;

Лісовий
Анатолій
Костянтинович

- заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи
Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня";

Мігалчан
Іван Федорович

- лікар інформаційно-аналітичного відділу обласного товариства
"Червоний Хрест".

Чернігівська область
Адаменко
Алла Миколаївна

- виконавчий директор Чернігівського обласного об'єднання
організацій роботодавців "Сіверщина", член Наглядової ради Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Лисенко
Галина Василівна

- начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги та
мобілізаційної роботи Управління охорони здоров'я Чернігівської
обласної державної адміністрації;

Руденко
- головний лікар комунального лікувально-профілактичного закладу
Дмитро Миколайович "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної
ради Чернігівської області;
Товчига
Ніна В'ячеславівна

- заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та
епідеміологічного моніторингу комунального закладу "Обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом";

Чобітько
- заступник головного лікаря з медичної частини комунального
Валерій Миколайович лікувально-профілактичного закладу "Чернігівська обласна лікарня".

м. Київ

Заневська
Людмила Йосипівна

- головний лікар Київського міського центру крові;

Нечипорук
Сергій Леонідович

- заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Київської
міської клінічної лікарні N 9;

Ніконова
Олена Анатоліївна

- директор комунального некомерційного підприємства
"Консультативно-діагностичний центр Святошинського району м.
Києва";

Седченко
Ірина Володимирівна

- директор комунального некомерційного підприємства
"Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м.
Києва".

м. Севастополь
Вишневецька
Наталя Петрівна

- заступник начальника Управління охорони здоров'я
Севастопольської міської держаної адміністрації;

Гончарова
Світлана Анатоліївна

- лікар - дитячий нефролог консультативної поліклініки
комунального закладу "Міська лікарня N 5 - Центр охорони матері та
дитини";

Савченко
Рита Борисівна

- інженер-метролог комунального закладу "Міська лікарня N 1 ім. М.
І. Пирогова", головний позаштатний метролог Управління охорони
здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації;

Смирнова
Лариса Павлівна

- заступник головного лікаря комунального закладу "Міська лікарня
N 1 ім. М. І. Пирогова".

Начальник Управління
з питань якості надання
медичної допомоги

Е. Горова

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 22.08.2014 р. N 596)
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