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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  

  

від 09 січня 2018 року                                                                 № 10 

   

 Про утворення робочої групи «Медична рада реформ» 

  

          Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я»: 

 1. Затвердити склад робочої групи «Медична рада реформ», що додається. 

 2. Робочій групі (Грабович Л.О.): 

 1) у десятиденний строк опрацювати проект Порядку формування спроможних мереж 

надання первинної медичної допомоги та розглянути варіанти архітектурно-планувальних 

рішень проектів повторного використання будівництва закладів первинної медичної 

допомоги в сільській місцевості; 

 2) залучати у разі потреби до роботи експертів у встановленому порядку; 

 3) за результатами проведеної роботи поінформувати облдержадміністрацію до 23 січня 2018 

року. 

 3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника голови – директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д. 

  

Голова обласної державної  

          адміністрації                                                                        

    В. КОРОВІЙ 



  

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                               Розпорядження голови 

  облдержадміністрації 

                                                                               09  січня 2018 року № 10 

 С К Л А Д  

робочої групи «Медична рада реформ» 

  

ГРАБОВИЧ 

Людмила Олексіївна 

– 

директор Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації, голова робочої групи 

  

ЖИТАНСЬКА 

Олена Сергіївна 

  

– 

заступник директора Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації – начальник управління 

фінансово-економічного забезпе-чення та 

організаційно-кадрової роботи з персоналом, 

заступник голови робочої групи 

  

ЗАДОРОЖНА 

Ольга Іванівна 

– 

начальник управління лікувально-профілак-тичної 

допомоги населенню Департаменту  охорони 

здоров’я облдержадміністрації, заступник голови 

робочої групи 

  

ЖЕЛЕЗНЯК 

Василь Дмитрович  

– 

начальник комунальної установи «Інформа-ційно-

аналітичний центр медичної статис-тики» Вінницької 

області, секретар робочої групи (за згодою) 

  

БАБУШОК 

Олександр Миколайович 

– 

головний лікар Центру первинної медико-санітарної 

допомоги Іллінецької міської ради 

(за згодою) 

  

БРИЛЬ 
– 

начальник комунальної установи «Вінниць-кий 

обласний центр технічного та фінансового нагляду за 



Алла Миколаївна діяльністю закладів охорони здоров’я» (за згодою) 

  

ГАВРИЛЮК 

Володимир Олександрович 

  

– голова Калинівської райдержадміністрації 

ГАЙДАШ 

Алла Романівна 

– 

головний спеціаліст відділу лікувально-

профілактичної допомоги дитячому населен-ню 

Департаменту охорони здоров’я облдерж-

адміністрації 

  

КИТАСЮК 

Олег Іванович 

– 

голова Могилів-Подільської райдержадмі-

ністрації 

  

КОБЕЛЬ 

Сергій Ульянович 

– 

головний лікар Літинської центральної районної 

лікарні (за згодою) 

  

  

КОХАН 

Ігор Васильович 

– 

головний лікар Гайсинської центральної районної 

лікарні (за згодою) 

  

ЛИСИЦЯ 

Віталій Петрович 

  

– 
головний лікар Тульчинської центральної районної 

лікарні (за згодою) 

МАКЕДОНСЬКИЙ Василь 

Антонович 
– 

головний лікар Калинівського міського Центру 

первинної медико-санітарної допо-моги (за згодою) 

  

МИКОЛЮК 

Василь Васильович 

  

– 

головний лікар комунальної установи «Могилів-

Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» 

(за згодою) 

  

ПІДБОЛЯЧНИЙ 

Микола Васильович 

– 

голова Тульчинської райдержадміністрації 

  



ПРУДИУС 

Пилип Григорович 

– 

головний лікар обласного клінічного 

високоспеціалізованого ендокринологічного центру, 

голова Громадської ради при Вінницькій 

облдержадміністрації, голова громадської організації 

«Вінницька обласна асоціація ендокринологів» 

  

СЕМЕНЮК 

Світлана Олександрівна 

  

– 

головний лікар Томашпільського селищного Центру 

первинної медико-санітарної допо-моги (за згодою) 

  

УТКІН 

Владислав Анатолійович 

– 

голова Гайсинської райдержадміністрації 

  

ЯЩУК 

Володимир Миколайович 

  

– 

Іллінецький  міський голова (за згодою) 

  

  

  

    

 Керівник апарату  

облдержадміністрації                                                                       

 В. БОЙКО 
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