ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі вакцин та термоіндикаторних карток за
Загальнодержавною програмою імунопрофілактики та захисту
населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки
Голова Постійної робочої групи:
Романюк Галина
начальник відділу профілактики інфекційних
Богданівна
захворювань та імунопрофілактики Управління
громадського здоров'я МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Квартич Ірина
головний
спеціаліст
відділу
фінансовоМиколаївна
економічного супроводу централізованих заходів
і державних програм Департаменту фінансово –
ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Чернишова Людмила
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Іванівна
спеціальності «Дитяча імунологія», професор
кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої
імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика;
Уманець Тетяна
Рудольфівна

Суханова Лідія
Анатоліївна

Крамарьов Сергій
Олександрович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча алергологія», провідний
науковий співробітник наукової групи проблем
алергії та імунореабілітації дітей відділення
захворювання органів дихання у дітей ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
НАМН України»;
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча фтизиатрія», професор
кафедри дитячої фтизіатрії і пульмонології
Харківської медичної академії післядипломної
освіти;
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби»,
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб
НМУ ім.О.О. Богомольця;

Рубан Інна Леонідівна

головний лікар Київської міської дитячої
клінічної туберкульозної лікарні (за згодою);

Литвинець Тетяна
Миколаївна

начальник відділу забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення
ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України;

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики
загального контролю Управління аудиту
аналітики МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу державної реєстрації
лікарських
та
імунобіологічних
засобів
Управління фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Винник Наталія
Петрівна

виконавчий директор громадської
«Імунний щит нації» (за згодою);

Булавінова Катерина
Олександрівна

медичний експерт Дитячого
ЮНІСЕФ (за згодою);

Слободяник Людмила
Павлівна

експерт з вакцинації Представництва ВООЗ в
Україні (за згодою);

та
та

організації

фонду

ООН

Секретар Постійної робочої групи:
Левченко Валентина
Юріївна

Заступник Міністра

головний
спеціаліст
відділу
законодавчих
ініціатив Департаменту громадського здоров’я
МОЗ України.
Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі медикаментів, виробів медичного призначення та
обладнання для надання медичної допомоги хворим, які потребують
пересадки органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли
трансплантацію
Голова Постійної робочої групи:
Комаров Михайло
начальник відділу координації та забезпечення
Петрович
медичної допомоги під час антитерористичних
операцій, надзвичайного і воєнного стану управління
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний спеціаліст відділу забезпечення державних
Павлівна
закупівель
Департаменту фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Никоненко
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Олександр
спеціальності «Трансплантологія», ректор Запорізької
Семенович
академії післядипломної освіти;
Костенко Андрій
Анатолійович

Попруженко Денис
Григорович

заступник головного лікаря з трансплантології
ДУ
«Національний
інститут
хірургії
та
трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України
(за згодою);
заступник
начальника
відділу
супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник відділу
внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Паляниця Сергій
Семенович

заступник
директора
Координаційного
центру
трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

відділу
державної
реєстрації
лікарських
та
імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної
діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ
України;

Ковальчук Тетяна
Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії
та
супроводження
державної
формулярної системи ДП «Державний експертний
центр МОЗ України»;

Ольховик Тетяна
Леонідівна

громадська організація «Нефро-Надія» (за згодою);

Левченко Ганна
Анатоліївна

ТОВ ІА «Інтерфакс-Україна» (за згодою);

Александрова
Оксана
Володимирівна

громадська організація «Асоціація хворих на легеневу
гіпертензію» (за згодою);

Ліпська Наталя
Сергіївна

благодійний фонд «Крила надії» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Демський Віталій
головний
спеціаліст
відділу
координації
та
Васильович
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних операцій, надзвичайного і воєнного
стану управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів та виробів медичного
призначення на виконання бюджетної програми КПКВК 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру, в тому числі
200 000 тис. грн. на придбання цифрових мамографів та ультразвукових
діагностичних приладів вітчизняного виробництва», заходи протидії
захворюванню на туберкульоз
Голова Постійної робочої групи:
Павлова Ольга
заступник дирктора ДУ «Український центр
Вікторівна
контролю за соціально небезпечними хворобами
МОЗ України».
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Барбова Ганна
керівник Центральної референт - лабораторії з
Іванівна
мікробіологічної
діагностики
туберкульозу
МОЗ України;
Черенько Світлана
Олександрівна

завідувач відділення фтизіатрії ДУ «Національний
інститут
фтизіатрії
і
пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», д.м.н.,
професор (за згодою);

Гелюх Євгенія
Петрівна

менеджер програм з питань ВІЛ та туберкульозу
МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
(за згодою);

Кампос-Родрігес
Наталія Луісівна

лікар-лаборант відділу організаційно-методичного
супроводу та впровадження системи контролю
якості лабораторних досліджень на туберкульоз
ДУ «Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами МОЗ України»;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Литвинець Тетяна
Миколаївна

начальник відділу забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення
ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України;

Кеда Юрій
Миколайович

заступник начальника Управління - начальник
відділу організації обігу лікарських та наркотичних
засобів Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

заступник начальника відділу метолодогічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи Департаменту раціональної фармакотерапії
та супроводження державної формулярної системи
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
(за згодою);

Штанько Владислав
Леонідович

заступник директора Територіального медичного
об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві з
управління якістю медичної допомоги та експертизи
тимчасової працездатності (за згодою);

Коваленко Олексій
Лелевич

громадська організація Громадський люстраційний
комітет (за згодою);

Щербан Олена
Юріївна
Сметаніна Оксана
Ростиславівна

громадська організація «Центр протидії корупції»
(за згодою);
заступник керівника, директор з медичних питань
проекту «Посилення контролю над туберкульозом в
Україні» (за згодою);

Солодрай Олексій
Іванович

головний спеціаліст відділу організації запобігання
обсягу
неякісних,
фальсифікованих
та
незареєстрованих лікарських засобів Департаменту
контролю якості лікарських засобів Державної
служби України з лікарських засобів (за згодою);

Терлеєва Яна
Сергіївна

завідувач відділу планування та організації
медичної допомоги хворим на туберкульоз
ДУ «Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами МОЗ України»;

Хлопіцький Артем
Віталійович

головний
спеціаліст
відділу
сертифікації
виробництва управління ліцензування, сертифікації
виробництва та контролю за дотриманням
ліцензійних умов Державної служби України з
лікарських засобів (за згодою);

Шурипа Василь
Петрович

головний лікар Комунального закладу Київської
обласної
ради
«Київський
обласний
протитуберкульозний диспансер» (за згодою);

Кульченко
Олександр
Миколайович

всеукраїнська
благодійна
організація
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Павлюк Людмила
Володимирівна

Заступник Міністра

провізор ДУ «Український центр контролю за
соціально небезпечними хворобами МОЗ України».

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів з метою забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Голова Постійної робочої групи:
Нізова Наталія
директор ДУ «Український центр контролю за
Миколаївна
соціально небезпечними хворобами МОЗ України».
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина головний спеціаліст відділу фінансово - економічного
Олександрівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм Департаменту фінансово – ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Морозова Юлія
заступник начальника Управління - начальник відділу
Олексіївна
внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;
Голубовська Ольга
Анатоліївна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Інфекційні захворювання», завідувач
кафедри
інфекційних
хвороб
Національного
медичного університету імені. О.О. Богомольця,
професор, д.м.н.;

Антоняк Світлана
Миколаївна

науковий співробітник відділу вірусних гепатитів та
Сніду ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за
згодою);

Юрченко Олександр
Володимирович

головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 5
(за згодою);

Волоха Алла
Петрівна

декан
педіатричного
факультету
Національної
медичної
академії
післядипломної
освіти
ім. П.Л. Шупика (за згодою);

Литвинець Тетяна
Миколаївна

начальник відділу забезпечення лікарськими засобами
та
виробами
медичного
призначення
ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України;

Кеда Юрій
Миколайович

заступник начальника Управління - начальник відділу
організації обігу лікарських та наркотичних засобів
Управління фармацевтичної діяльності
та якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

Дмитрієв Сергій
Євгенійович

заступник начальника відділу метолодогічного
супроводження та моніторингу формулярної системи
Департаменту
раціональної
фармакотерапії
та
супроводження державної формулярної системи ДП
«Державний експертний центр МОЗ України (за
згодою);
керівник відділу адвокації ВБО «Всеукраїнська
мережа ЛЖВ» (за згодою);

Щербан Олена
Юріївна

громадська організація «Центр протидії корупції» (за
згодою);

Філіпович Сергій
Анатолійович

директор Департаменту лікування, закупівель та
управління поставками МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні» (за згодою);

Свирид Оксана
Василівна

фахівець відділу планування та організації медичної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД ДУ
«Український
центр
контролю
за
соціально
небезпечними хворобами МОЗ України»;

Редько Володимир
Вікторович
Клименко Анатолій
Анатолійович

виконавчий директор Асоціації «АПРАД» (за згодою);
член Всеукраїнської громадської організації «Сила
Країни» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Соболєва Ярослава
завідувач відділу планування та організації медичної
Володимирівна
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД ДУ
«Український
центр
контролю
за
соціально
небезпечними хворобами МОЗ України».
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі тест-систем, реагентів та виробів медичного
призначення з метою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Голова Постійної робочої групи:
Нізова Наталія
директор ДУ «Український центр контролю за
Миколаївна
соціально небезпечними хворобами МОЗ України».
Заступник Голови Постійної робочої групи:
спеціаліст
відділу
фінансово
Пархоменко Марина головний
Олександрівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово –
ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Андріанова Ірина
завідуюча
референс-лабораторією
діагностики
Володимирівна
ВІЛ-інфекції/СНІДу
ДУ
«Український
центр
контролю за соціально небезпечними хворобами
МОЗ України»;
Люльчук Марія
Геннадіївна

старший науковий співробітник відділу ВІЛ та ВІЛассоційованих інфекцій ДУ «Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб ім.. Л.В. Громашевського
НАМН України» (за згодою);

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Вакулюк Олексій
Вікторович

завідувач централізованої лабораторії діагностики
ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, опортуністичних
інфекцій
КЗ
«Черкаський
обласний
центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» Черкаської
обласної ради (за згодою);

Карнієць Ірина
Володимирівна

лікар-вірусолог Київської міської клінічної лікарні
№ 5 (Київський міський центр профілактики і
боротьби зі СНІДом) (за згодою);

Литвинець Тетяна
Миколаївна

начальник
відділу
забезпечення
засобами та виробами медичного
ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

заступник начальника відділу методологічного
супроводження моніторингу формулярної системи
Департаменту раціональної фармакотерапії та
супроводження державної формулярної системи
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу державної реєстрації
лікарських та імунобіологічних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Філіпович Сергій
Анатолійович

директор департаменту лікування, закупівель та
управління поставками МБФ «Міжнародний Альянс
з ВІЛ/СНІД в Україні» (за згодою);

Дмитрієв Сергій
Євгенійович

керівник відділу адвокації ВБО «Всеукраїнська
мережа ЛЖВ» (за згодою);

Редько Володимир
Вікторович

виконавчий
згодою);

Щербан Олена
Юріївна

громадська організація «Центр протидії корупції» (за
згодою);

Тарканій Володимир
Петрович

член ВГО «Сила Країни» (за згодою);

директор

Асоціації

лікарськими
призначення

«АПРАД»

(за

представник
спеціалізованої
організації,
яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Найчук Лариса
лікар лаборант відділу імунології ВІЛ-інфекції
Олександрівна
референт-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції та
СНІДу ДУ «Український центр контролю за
соціально небезпечними хворобами МОЗ України».
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для лікування
онкогематологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною
програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період
до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Ярошевський Віктор головний спеціаліст відділу екстреної медичної
Степанович
допомоги та медицини катастроф управління
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
головний спеціаліст відділу фінансово-економічного
Василівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Дягіль Ірина
завідуюча відділення радіаційної онкогематології та
Сергіївна
трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний
центр радіаційної медицини НАМН України» (за
згодою);
Черватюк
Володимир
Вікторович

заступник
генерального
директора
з
питань
постачання та супроводу державних програм
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики МОЗ
України;

Кліменко Сергій
Вікторович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Гематологія», завідувач відділення
медичної генетики ДУ «Національний центр
радіаційної медицини» НАМН України;

Третяк Наталія
Миколаївна

завідувач відділу ДУ «Інститут гематології
трансфузіології НАМН України» (за згодою);

та

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу державної реєстрації
лікарських та імунобіологічних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Лєман Тетяна
Миколаївні

голова
Українського
громадського
об’єднання
сприяння боротьбі проти раку «Українська федерація
боротьби проти раку» (УФР) (за згодою);

Юрчишина
Валентина Іванівна

голова правління ВГО «Асоціація допомоги інвалідам
та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними
захворюваннями» (за згодою);

Шаповал – Дейнека
Ксенія Юріївна

міжнародний фонд «Відродження» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Демський Віталій
головний
спеціаліст
відділу
координації
та
Васильвич
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних операцій, надзвичайного і воєнного
стану управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів, радіофармпрепаратів для
лікування онкологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною
програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період
до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Острополець Наталія заступник начальника управління - начальник відділу
Андріївна
організації спеціалізованої та високоспеціалізованої
допомоги управління медичної допомоги дорослим
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
головний спеціаліст відділу фінансово-економічного
Василівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Чешук Валерій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Євгенович
спеціальності
«Онкологія»,
професор
кафедри
онкології Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця;
Черватюк
Володимир
Вікторович

заступник
генерального
директора
з
питань
постачання та супроводу державних програм
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Осинський Дмитро
Сергійович

заступник головного лікаря Київського міського
клінічного онкологічного центру з амбулаторнополіклінічної роботи (за згодою);

Смоланка Іван
Іванович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Онкохірургія», завідувач відділення
пухлин грудної залози і її реконструктивної хірургії
Національного інституту раку МОЗ України;

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю
Управління
аудиту
та
аналітики
МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу державної реєстрації
лікарських та імунобіологічних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Неспрядько Сергій
Валерійович

старший
науковий
співробітник
відділення
онкогінекології Національного інституту раку МОЗ
України;

Щербан Олена
Юріївна

член громадської організації
корупції» (за згодою);

Убогов Сергій
Геннадійович

громадська організація «Інститут здоров’я та якості
життя «Добролік» (за згодою);

Оніпко Наталія
Володимирівна

всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» (за
згодою);

«Центр

протидії

представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Калініченко Павліна головний спеціаліст відділу організації спеціалізованої
Миколаївна
та високоспеціалізованої допомоги управління
медичної
допомоги
дорослим
Медичного
департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі медикаментів для лікування дітей з онкологічними і
онкогематологічними захворюваннями
Голова Постійної робочої групи:
Дубініна Тетяна
головний спеціаліст відділу організації медичної
Юріївна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
головний спеціаліст відділу фінансово-економічного
Василівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Донська Світлана
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Борисівна
спеціальності «Дитяча гематологія», завідувач Центру
дитячої онкогематології і трансплантації кісткового
мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Кремінська
Семенівна

Олена завідувач
референс-лабораторії
з
діагностики
онкогематологічних захворювань Центру дитячої
онкогематології та трансплантації кісткового мозку
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Павлик
Сергій завідувач відділення дитячої онкології Національного
Володимирович
інституту раку МОЗ України;
Черватюк
Володимир
Вікторович

заступник генерального директора з питань
постачання та супроводу державних програм
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник відділу
внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу державної реєстрації
лікарських та імунобіологічних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Лавренюк Лариса
Миколаївна

керівник благодійного фонду «Краб» (за згодою);

Шаповал – Дейнека
Ксенія Юріївна

міжнародний фонд «Відродження» (за згодою);

Волик Ольга
Юріївна

громадська ініціатива група імені Даші Євдокимової
«Дар янгола» (за згодою);

Ліпська Наталія
Сергіївна

благодійний фонд «Крила надії» (за згодою);

Рижак Олег
Анатолійович

завідувач відділення трансплантації кісткового мозку
Центру дитячої онкогематології і трансплантації
кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Кавардакова Наталія головний позаштатний спеціаліст Департаменту
Володимирівна
охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) зі спеціальності «Дитяча гематологія»
(за згодою);
Хроновська Наталія
Миколаївна

завідувач
науково
експертного
відділення
експериментальної онкології Національного інституту
раку МОЗ України;
представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Нестерець Олена
головний спеціаліст відділу організації медичної
Леонідівна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення
та обладнання для забезпечення розвитку донорства крові та її
компонентів
Голова Постійної робочої групи:
Ярошевський Віктор головний спеціаліст відділу екстреної медичної
Степанович
допомоги та медицини катастроф управління
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон Олена
начальник відділу фінансово - економічного
Леонідівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм Департаменту фінансово - ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Кліменко Сергій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Вікторович
спеціальності «Гематологія», завідувач відділення
медичної генетики ДУ «Національний центр
радіаційної медицини» НАМН України;
Попруженко Денис
Григорович

заступник начальника відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Вербіцький Петро
Трохимович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Трансфузіологія», головний лікар
КЗ КОР «Київський обласний центр крові»;

Сергієнко Олександр
Володимирович

асистент кафедри гематології та трансфузіології
НМАПО ім. П.Л.Шупика (за згодою);

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Дяченко Валерій
Леонідович

завідувач
відділу
переливання
крові
ДУ «Національний інститут серцево - судинної
хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України (за згодою);

Гуцал Наталія
Володимирівна

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Гузь Оксана
Олегівна

член Всеукраїнської громадської організації
«Українська Молодіжна Платформа» (за згодою);

Вахненко Лариса
Михайлівна

міжнародна громадська організація «Асоціація
безкорисливого донорства крові «ПОКРОВА» (за
згодою);

Єрмоленко Олена
Юріївна

благодійний фонд «Відкриті долоні» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Демський Віталій
головний спеціаліст відділу координації та
Васильович
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних
операцій,
надзвичайного
і
воєнного
стану
управління
надзвичайної
медицини Медичного департаменту.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для лікування дітей, хворих на
нанізм різного походження, за Загальнодержавною програмою
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко
начальник відділу організації медичної допомоги
Лариса
дітям управління медичної допомоги матерям та
Степанівна
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Носовська
головний
спеціаліст
відділу
фінансово
Наталія Сергіївна економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Зелінська Наталія головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Борисівна
спеціальності «Дитяча ендокринологія», керівник
відділу дитячої і підліткової ендокринології
Українського науково - практичного центру
ендокринології, хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ України;
Гергель Оксана
Іванівна

начальник відділу супроводження державних
цільових програм та логістичного забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник відділу
внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Грабар Світлана
Леонідівна

головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров'я Київської обласної державної
адміністрації
зі
спеціальності
«Дитяча
ендокринологія» (за згодою);

Ященко Юрій
Борисович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
відділу організації медичної допомоги державної
наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної медицини» Державного
управління справами (за згодою);

Пшенична
Наталія Іванівна

експерт відділу методологічного супроводження та
моніторингу формулярної системи Департаменту
раціональної фармакотерапії та супроводу державної
формулярної системи державного підприємства
«Державний експертний центр МОЗ України»;

Кеда Юрій
Миколайович

заступник начальника Управління - начальник відділу
організації обігу лікарських та наркотичних засобів
Управління фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;
представник Всеукраїнської громадської організації
«Жива планета» (за згодою);

Яреськовська
Інна Іванівна

представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина головний спеціаліст відділу організації медичної
Петрівна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для лікування дітей з хворобою
Гоше та мукополісахаридозом за Загальнодержавною програмою
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги
Степанівна
дітям управління медичної допомоги матерям і
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Горовенко Наталія
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Григорівна
спеціальності «Генетика медична», завідувач
кафедри медичної та лабораторної генетики
НМАПО ім. П.Л. Шупика;
Ольхович Наталія
Вікторівна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Генетика лабораторна», завідувач
лабораторії
медичної
генетики
НДСЛ
«ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Косяченко Олексій
Олександрович

провідний
інженер
відділу
супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Самоненко Наталія
В’ячеславівна

лікар
Центру
метаболічних
захворювань
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Пшенична Наталія
Іванівна

експерт відділу методологічного супроводження та
моніторингу формулярної системи Департаменту
раціональної
фармакотерапії
та
супроводу
державної формулярної системи державного
підприємства «Державний експертний центр
МОЗ України»;

Кеда Юрій
Миколайович

заступник начальника Управління - начальник
відділу організації обігу лікарських та наркотичних
засобів Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Кошарський Віталій
Тадеушевич

представник Всеукраїнської громадської організації
пацієнтів
з
лізосомними
та
рідкісними
захворюваннями «Орфан-України» (за згодою);

Кулеша Тетяна
Григорівна

Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання
інвалідів - хворих на мукополісахаридоз» (за
згодою);

Левченко Ганна
Анатоліївна

ТОВ ІА «Інтерфакс-Україна» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління медичної допомоги
Петрівна
матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ
України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення
за Державною програмою «Репродуктивне здоров’я нації» на період до
2015 року
Голова Постійної робочої групи:
Чибісова Ірина
головний спеціаліст відділу організації акушерськоВолодимирівна
гінекологічної допомоги управління медичної
допомоги
матерям
та
дітям
Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Камінський
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
В’ячеслав
спеціальності
«Акушерство
і
гінекологія»,
Володимирович
завідувач кафедри акушерства, гінекології та
репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика;
Косяченко Олексій
Олександрович

провідний
інженер
відділу
супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків МОЗ України;

Шунько Єлизавета
Євгеніївна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Неонатологія», декан педіатричного
факультету, завідувач кафедри неонатології
Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика;

Горовенко Наталія
Георгіївна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Медична генетика», завідувач
кафедри медичної та лабораторної генетики
Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика;

Ткаченко Руслан
Опанасович

професор кафедри акушерства, гінекології та
репродуктології, завідувач циклу з акушерської
реанімації неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика
(за згодою);

Дудлей Марина
Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи Департаменту раціональної фармакотерапії
та супроводження державної формулярної системи
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

Кеда Юрій
Миколайович

заступник начальника Управління - начальник
відділу організації обігу лікарських та наркотичних
засобів Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

Омельченко Наталія
Олександрівна

правозахисна
згодою);

жіноча

організація

«Чайка»

(за

представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Заколодяжна Марія
Олегівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації акушерськогінекологічної допомоги управління медичної
допомоги
матерям
та
дітям
Медичного
департаменту МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі транспортних послуг в межах виконання Програми
організації медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок
Чорнобильської та інших екологічних катастроф, що надається
Республікою Куба
Голова Постійної робочої групи:
завідувач сектору техногенних катастроф управління
Мишковська
Антоніна Андріївна
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Носовська Наталія
головний
спеціаліст
відділу
фінансово
Сергіївна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Мартинюк
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Володимир
спеціальності «Дитяча неврологія», директор
Юрійович
Українського медичного центру реабілітації дітей з
органічними
ураженнями
нервової
системи
МОЗ України;
Литвинець Тетяна
Миколаївна

начальник відділу забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення
ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України;

Бекетова Галина
Володимирівна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач дитячого
інфекційного відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»
МОЗ України;

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Левченко Ганна
Анатоліївна

ТОВ ІА «Інтерфакс-Україна» (за згодою);
представник
спеціалізованої
організації,
яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Перекопайко Микола головний спеціаліст сектору техногенних катастроф
Васильович
управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для лікування хворих дорослого
віку на гемофілію
Голова Постійної робочої групи:
Ярошевський Віктор головний спеціаліст відділу екстреної медичної
Степанович
допомоги та медицини катастроф управління
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
головний спеціаліст відділу фінансово-економічного
Василівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Кліменко Сергій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Вікторович
спеціальності «Гематологія», завідувач відділення
медичної генетики ДУ «Національний центр
радіаційної медицини» НАМН України;
Гартовська
Радимирівна

Ірина головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров’я Київської обласної державної
адміністрації зі спеціальності «Гематологія» (за
згодою);

Черватюк
Володимир
Вікторович

заступник генерального директора з питань
постачання та супроводу державних програм
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Авер’янов Євген
Валентинович

науковий співробітник Інституту гематології та
трансфузіології НАМН України (за згодою);

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу державної реєстрації
лікарських та імунобіологічних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Ковальчук Тетяна
Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії
та
супроводження
державної
формулярної системи ДП «Державний експертний
центр МОЗ України»;

Шміло Олександр
Петрович

голова правління Всеукраїнського громадського
об'єднання інвалідів «Всеукраїнське товариство гемофілії» (за
згодою);

Арібжанова Ірина
Миколаївна

благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
представник
спеціалізованої
організації,
яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Паньків Оксана
Станіславівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу координації та
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних операцій, надзвичайного і воєнного
стану
управління
надзвичайної
медицини
Медичного департаменту МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для лікування хворих дітей на
гемофілію за Загальнодержавною програмою «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період
до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Дубініна Тетяна
головний спеціаліст відділу організації медичної
Юріївна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
головний
спеціаліст
відділу
фінансовоВасилівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Донська
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Світлана Борисівна
спеціальності «Дитяча гематологія», завідуюча
Центру дитячої онкогематології і трансплантації
кісткового
мозку
НДСЛ
«ОХМАТДИТ»
МОЗ України;
Кавардакова
Наталія
Володимирівна

головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) зі спеціальності «Дитяча гематологія» (за
згодою);

Вільчевська
Катерина Вікторівна

завідуюча Центру патології
«ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Ященко
Юрій Борисович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
відділу організації медичної допомоги державної

гемостазу

НДСЛ

наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної
та
клінічної
медицини»
Державного управління справами;
Черватюк
Володимир
Вікторович

заступник генерального директора з питань
постачання та супроводу державних програм
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Буряченко Олексій
асильвич

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Кеда Юрій
Миколайович

заступник начальника Управління - начальник
відділу організації обігу лікарських та наркотичних
засобів Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії та супроводження державної
формулярної системи ДП «Державний експертний
центр МОЗ України»;

Базильчук Тамара
Миколаївна

благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);

Астафорова-Яценко
Ніна Юріївна

благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Нестерець Олена
Леонідівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління материнства та
дитинства Департаменту медичної допомоги
МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів і виробів медичного
призначення (дрібного лабораторного інвентарю) для забезпечення
проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних
репродуктивних технологій на виконання комплексних заходів щодо
заохочення народжуваності
Голова Постійної робочої групи:
Орлова Олена
головний спеціаліст відділу організації акушерськоОлександрівна
гінекологічної допомоги управління медичної
допомоги
матерям
та
дітям
Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Сербенюк Анастасія лікар – акушер – гінеколог відділення планування
Валеріївна
сім’ї та ДРТ, клініки репродуктивних технологій
Українського
державного
інституту
репродуктології Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д.м.н.
(за згодою);
Борис Олена
Миколаївна

завідувач клініки репродуктивних технологій
Українського
державного
інституту
репродуктології Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології
НМАПО ім. П.Л. Шупика (за згодою);

Зукін Валерій
Дмитрович

директор
репродуктивної
(за згодою);

Захаренко Ігор
Леонідович

завідувач відділення репродуктивної медицини
Цетру репродуктивної та відновної медицини
Одеського національного медичного університету
(за згодою);

клініки

«Надія»

Гак Ірина Олексіївна

завідувач
відділення
репродуктології
та
ендокринної гінекології Київського міського
центру репродуктології та перинатальної медицини
(за згодою);

Николин Леся
Богданівна

завідувач
спеціалізованого
консультативнолікарського відділення ДРТ ДЗ «Прикарпатський
центр репродуктології людини МОЗ України»;

Гергель Оксана
Іванівна

начальник відділу супроводження державних
цільових програм та логістичного забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Гуцал Наталія
Володимирівна

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Пшенична Наталія
Іванівна

експерт відділу методологічного супроводження та
моніторингу формулярної системи Департаменту
раціональної фармакотерапії та супроводження
державної формулярної системи ДП «Державний
експертний центр МОЗ України»;

Омельченко Наталія
Олександрівна

правозахисна
згодою);

Александрова
Оксана
Володимирівна

громадська організація «Асоціація
легеневу гіпертензію» (за згодою);

жіноча

організація

«Чайка»

(за

хворих

на

представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Заколодяжна Марія
головний спеціаліст відділу організації акушерськоОлегівна
гінекологічної допомоги управління медичної
допомоги
матерям
та
дітям
Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі реактивів для проведення скринінгу новонароджених
на фенілкетонурію та вроджений гіпотеріоз, тест-систем для скринінгу
новонароджених на муковісцидоз за Загальнодержавною програмою
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги
Степанівна
дітям управління медичної допомоги матерям і
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Ольхович Наталія
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Вікторівна
спеціальності «Генетика лабораторна», завідувач
лабораторії
медичної
генетики
НДСЛ
«ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Горовенко Наталія
Григорівна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Генетика медична», завідувач
кафедри медичної та лабораторної генетики
НМАПО ім. П.Л. Шупика;

Семаник Ірина
Ігорівна

референт
Генерального
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД».

Шунько Єлизавета
Євгеніївна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Неонатологія», завідувач кафедри
неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика;

Зелінська Наталія
Борисівна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча ендокринологія», керівник
відділу дитячої і підліткової ендокринології
Українського
науково-практичного
центру

директора

ендокринології,
хірургії,
трансплантації
ендокринних органів і тканин МОЗ України;
Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Гуцал Наталія
Володимирівна

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Пшенична Наталія
Іванівна

експерт відділу методологічного супроводження та
моніторингу формулярної системи Департаменту
раціональної фармакотерапії та супроводження
державної формулярної системи ДП «Державний
експертний центр МОЗ України»;

Тимощук Наталія
Леонідівна

голова правління БО «Об’єднання батьків дітей,
хворих на фенілкетонурію «Покоління» (за
згодою);

Левченко Ганна
Анатоліївна

ТОВ ІА «Інтерфакс-Україна» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
головний спеціаліст відділу організації медичної
Петрівна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікувального харчування для дітей, хворих на
фенілкетонурію, за Загальнодержавною програмою «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період
до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги
дітям управління медичної допомоги матерям і
Степанівна
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина головний
спеціаліст
відділу
фінансово
Олександрівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Горовенко Наталія
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Григорівна
спеціальності «Генетика медична», завідувач
кафедри медичної та лабораторної діагностики
НМАПО ім. П.Л. Шупика (за згодою);
Шкурко Тетяна
Олександрівна

лікар-дієтолог Центру органних захворювань
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Семаник Ірина
Ігорівна

референт
Генерального
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

директора

Якимович Світлана завідувач консультативної поліклініки Київської
Анатоліївна
міської дитячої клінічної лікарні № 1(за згодою);
Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Гуцал Наталія
Володимирівна

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Ковальчук Тетяна
Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії
та
супроводу
державної
формулярної системи державного підприємства
«Державний експертний центр МОЗ України»;

Пасхальна Оксана
Олегівна

представник громадської організації «Українська
організація
батьків
дітей-інвалідів
на
фенілкетонурію» (за згодою);

Тимощук Наталія
Леонідівна

голова правління БО «Об’єднання батьків дітей,
хворих фенілкетонурією «Покоління» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління медичної допомоги
Петрівна
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів, виробів кардіохірургічного
призначення та обладнання для закладів охорони здоров’я за заходами із
запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань
Голова Постійної робочої групи:
Острополець
заступник начальника управління - начальник
Наталія Андріївна
відділу
організації
спеціалізованої
та
високоспеціалізованої
допомоги
управління
медичної
допомоги
дорослим
Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
Василівна

головний спеціаліст відділу фінансово-економічного
супроводу централізованих заходів і державних
програм
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;

Члени Постійної робочої групи:
Руденко Костянтин головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Володимирович
спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин
у
дорослих»,
заступник
головного
лікаря
ДУ «Національний інститут серцево-судинної
хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України;
Тодуров Борис
Михайлович

генеральний директор
МОЗ України»;

ДУ

«Інститут

серця

Педаченко Євгеній
Георгійович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності
«Нейрохірургія»,
директор
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова»
НАМН України (за згодою);

Попруженко Денис
Григорович

заступник начальника відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Костюк Михайло
Романович

старший науковий співробітник відділення судинної
патології
головного
мозку
ДУ
«Інститут
нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова» НАМН України
(за згодою);

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник
відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та
аналітики МОЗ України;

Гуцал Наталія
Володимирівна

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Соколов Максим
Юрійович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Кардіологія», провідний науковий
співробітник відділу інтервенційної кардіології
Національного
наукового
центру
«Інститут
кардіології
ім.
акад.
М.Д.
Стражеска»
НАМН України;

Жовнір Володимир
Аполлінарійович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча анестезіологія», головний
лікар ДУ «Науково-практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України;

Ковальчук Тетяна
Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії та супроводу державної формулярної
системи ДП «Державний експертний центр МОЗ
України»;
громадська організація «Асоціація хворих на
легеневу гіпертензію» (за згодою);

Александрова
Оксана
Володимирівна
Кацитадзе Ігор
Юрійович

Українська асоціація кардіологів майбутнього (за
згодою);

Хохлов Андрій
Валерійович

завідувач
відділення
ангіографії
та
рентгенваскулярної хірургії ДУ «Інститут серця
МОЗ України»;
представник
спеціалізованої
організації,
яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою);

Снєгірьов Пилип
Гелійович

завідувач редакції «Щотижневика АПТЕКА»
(спеціалізоване видавництво «МОРІОН»).

Секретар Постійної робочої групи:
Калініченко
головний
спеціаліст
відділу
організації
Павліна Миколаївна спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги
управління медичної допомоги дорослим Медичного
департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі ендопротезів та інших імплантатів
Голова Постійної робочої групи:
Комаров Михайло
начальник відділу координації та забезпечення
Петрович
медичної допомоги під час анти терористичних
операцій,
надзвичайногоо
івоєнного
стану
управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Страфун Сергій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Семенович
спеціальності
«Ортопедія
і
травматологія»,
заступник директора ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України», професор;
Суліма Олексій
Миколайович

старший науковий співробітник відділу ортопедії та
травматології дорослих ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України» (за згодою);

Черватюк
Володимир
Вікторович

заступник генерального директора з питань
постачання та супроводу державних програм
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Буднік Неля
Леонідівна

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Скобенко Олександр
Євгенович

лікар
ортопед-травматолог
травматологічного
відділення Київської міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги (за згодою);

Майко В’ячеслав
Михайлович

головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної
державної адміністрації зі спеціальності «Ортопедія

Климнюк Григорій
Іванович

Левицький Анатолій
Феодосійович
Бондаренко
Станіслав Євгенович
Киворков Георгій
Андрійович

і травматологія», завідувач травматологічного
відділення Вінницької обласної клінічної лікарні
ім. М.І. Пирогова (за згодою);
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча онкологія», керівник відділу
дитячої онкології Національного інституту раку
МОЗ України;
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча ортопедія і травматологія»,
професор кафедри дитячої хірургії та ортопедії
НМУ ім. О.О. Богомольця;
старший науковий співробітник ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів імені професора
М.І. Ситенка НАМН України» (за згодою);
завідувач відділення нейрохірургії дітей молодшого
віку ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. А.П.
Ромоданова» НАМН України (за згодою);

Богатова
Софія громадська організація «Громадська
В’ячеславівна
«Право на здоров’я» (за згодою);

ініціатива

Кравчук
Адамівна

допомоги

Кеда
Миколайович

Лариса благодійна
організація
«Фонд
онкохворим дітям «Краб» (за згодою);

Юрій заступник начальника Управління – начальник
відділу організації обігу лікарських та наркотичних
засобів Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

Клименко Анатолій член ВГО «Сила Країни» (за згодою);
Анатолійович
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Алексійчук Людмила головний спеціаліст відділу координації та
Валеріївна
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних операцій, надзвичайного і воєнного
стану
управління
надзвичайної
медицини
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі медикаментів та витратних матеріалів для лікування
хворих нефрологічного профілю
Голова Постійної робочої групи:
Ярошевський Віктор головний спеціаліст відділу екстреної медичної
Степанович
допомоги та медицини катастроф управління
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Колесник Микола
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Олексійович
спеціальності
«Нефрологія»
МОЗ
України,
директор ДУ «Інститут нефрології» НАМН
України;
Красюк Едуард
Костянтинович

директор Київського міського науково-практичного
центру нефрології та гемодіалізу (за згодою);

Семаник Ірина
Ігорівна

референт
Генерального
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корпційних ризиків МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Білик Світлана
Давидівна

завідувач центру нефрології та діалізу Київської
обласної клінічної лікарні (за згодою);

директора

Дудлей Марина
Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи Департаменту раціональної фармакотерапії
та супроводження державної формулярної системи
МОЗ України ДП «Державний експертний центр
МОЗ України»;

Ольховик Тетяна

громадська організація «Нефро - надія» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Паньків Оксана
Станіславівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу координації та
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних операцій, надзвичайного і воєнного
стану
управління
надзвичайної
медицини
Медичного департаменту МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі медикаментів та діалізаторів для лікування дітей з
гострою та хронічною нирковою недостатністю
Голова Постійної робочої групи:
Дубініна Тетяна
головний спеціаліст відділу організації медичної
Юріївна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Іванов
Дмитро головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Дмитрович
спеціальності «Дитяча нефрологія», завідувач
кафедри нефрології і нирково - замісної терапії
НМАПО ім. П.Л. Шупика, професор;
Шейман Борис
Семенович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності
«Токсикологія»,
завідувач
Українського
дитячого
центру
клінічної
токсикології та інтенсивної та еферентної терапії
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Волошина Наталя
Олександрівна

завідувач Українського дитячого центру клінічної
токсикології та інтенсивної та еферентної терапії
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

Семаник Ірина
Ігорівна

заступник начальника відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи Департаменту раціональної фармакотерапії
та супроводження державної формулярної системи
МОЗ України ДП «Державний експертний центр
МОЗ України»;
референт
Генерального
директора
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»;

Ященко Юрій
Борисович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
відділу організації медичної допомоги державної
наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної
та
клінічної
медицини»
Державного управління справами;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корпційних ризиків МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Шалімова Ганна
Сергіївна

представник ВГО «Всеукраїнська асоціація захисту
здоров’я молоді» (за згодою);

Ольховик Тетяна

громадська організація «Нефро - надія» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Нестерець Олена
головний спеціаліст відділу організації медичної
Леонідівна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів за Заходами щодо
медикаментозного забезпечення хворих на розсіяний склероз
Голова Постійної робочої групи:
Острополець Наталія заступник начальника управління – начальник відділу
Андріївна
організації спеціалізованої та високоспеціалізованої
допомоги управління медичної допомоги дорослим
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як Ольга
головний спеціаліст відділу фінансово-економічного
Василівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Кобись Тетяна
керівник Київського
Олександрівна
склерозу (за згодою);

міського

центру

розсіяного

Буднік
Леонідівна

Неля головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю
Управління
аудиту
та
аналітики
МОЗ України;

Мартинюк
Володимир
Юрійович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності
«Дитяча
неврологія»,
директор
Українського медичного центру реабілітації дітей з
органічними
ураженнями
нервової
системи
МОЗ України;

Міщенко Тамара
Сергіївна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Неврологія»;

Гергель Оксана
Іванівна

начальник відділу супроводження державних цільових
програм
та
логістичного
забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Галуша Анатолій
Іванович

головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
«неврологія»
Департаменту
охорони
здоров’я
Київської обласної державної адміністрації (за
згодою);

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

заступник начальника відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної системи
Департаменту
раціональної
фармакотерапії
та
супроводження державної формулярної системи МОЗ
України ДП «Державний експертний центр МОЗ
України»;
голова правління Всеукраїнської асоціації інвалідів
розсіяного склерозу (за згодою);

Колпаков Євген
Іванович

представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Зінченко Олена
головний спеціаліст відділу організації спеціалізованої
Миколаївна
та високоспеціалізованої допомоги управління
медичної
допомоги
дорослим
Медичного
департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі витратних матеріалів для діагностування цукрового
діабету на виконання централізованих заходів з надання допомоги хворих
на цукровий діабет
Голова Постійної робочої групи:
Комаров Михайло
начальник відділу координації та забезпечення
Петрович
медичної допомоги під час анти терористичних
операцій, надзвичайного
і воєнного стану
управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Маньковський Борис головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Микитович
спеціальності «Ендокринологія», завідувач кафедри
діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика;
Зелінська Наталія
Борисівна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча ендокринологія»;

Гергель Оксана
Іванівна

начальник відділу супроводження державних
цільових програм та логістичного забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків МОЗ України;

Грабар Світлана
Леонідівна

головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров’я Київської обласної державної
адміністрації зі спеціальності «Ендокринологія» (за
згодою);

Лантух Лілія
Олексіївна

головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
зі
спеціальності
«Дитяча
ендокринологія» (за згодою);

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

заступник начальника відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи Департаменту раціональної фармакотерапії
та супроводження державної формулярної системи
МОЗ України ДП «Державний експертний центр
МОЗ України»;

Петренко Людмила
Іванівна

президент Міжнародної
України (за згодою);

Власенко Наталія
Григорівна

голова Київського благодійного фонду «Діабетик»
(за згодою);

діабетичної

асоціації

представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Алексійчук Людмила головний спеціаліст відділу координації та
Валеріївна
забезпечення медичної допомоги під час анти
терористичних операцій, надзвичайного і воєнного
стану
управління
надзвичайної
медицини
Медичного департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для дітей, хворих на хронічні
вірусні гепатити В та С, вроджені первинні імунодефіцити за
Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Дубініна Тетяна
головний спеціаліст відділу організації медичної
Юріївна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина головний
спеціаліст
відділу
фінансово
Олександрівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Ященко Юрій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
Борисович
відділу організації медичної допомоги державної
наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної
та
клінічної
медицини»
Державного управління справами;
Попруженко Денис
Григорович

заступник начальника відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків МОЗ України;

Крамарьов Сергій
Олександрович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитячі інфекції», завідувач кафедри
дитячих
інфекційних
хвороб
НМУ
ім. О.О. Богомольця;

Чернишова Людмила головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Іванівна
спеціальності «Дитяча імунологія», завідувач
кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої
імунології НМАПО ім. П. Л. Шупика;
Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Малишевська Юлія
Євгеніївна

заступник начальника відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи Департаменту раціональної фармакотерапії
та супроводження державної формулярної системи
МОЗ України ДП «Державний експертний центр
МОЗ України»;

Павук Галина
Іванівна

громадська
організація
захворювання» (за згодою);

Редько Володимир
Вікторович

виконавчий директор Асоціації «АПРАД» (за
згодою);

«Рідкісні

ініціативна
група
імені
Волик Ольга Юріївна громадська
Євдокимової «Дар янгола» (за згодою);
Мартинюк Олег
Мар’янович

імунні

Даші

Тернопільська обласна громадська організація
хворих на гепатит С «Іскра надії» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Нестерець Олена
головний спеціаліст відділу організації медичної
Леонідівна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного
супроводу державної закупівлі лікарських засобів для дітей, хворих на
дитячий церебральний параліч за Загальнодержавною програмою
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги
Степанівна
дітям управління медичної допомоги матерям і
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Носовська Наталія
головний спеціаліст відділу фінансово Сергіївна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Ященко Юрій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Борисович
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
відділу організації медичної допомоги державної
наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної
та
клінічної
медицини»
Державного управління справами;
Косяченко Олексій
Олександрович

провідний інженер відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків МОЗ України;

Мартинюк
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Володимир Юрійович спеціальності «Дитяча неврологія», директор
Українського медичного центру реабілітації дітей
з органічними ураженнями нервової системи
МОЗ України;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Панічевська Євгенія
Леонідівна

голова благодійного фонду «Асоціація батьків
дітей з аутизмом» (за згодою);

Ковальчук Тетяна
Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії та супроводження державної
формулярної системи ДП «Державний експертний
центр МОЗ України»;
представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
Петрівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.
Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного
супроводу державної закупівлі лікарських засобів для дітей, хворих на
муковісцидоз за Загальнодержавною програмою «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до
2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги
дітям управління медичної допомоги матерям і
Степанівна
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс Олена
головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
Павлівна
державних закупівель Департаменту фінансоворесурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Горовенко Наталія
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Григорівна
спеціальності «Генетика медична», завідувач
кафедри медичної та лабораторної генетики
НМАПО ім. П.Л. Шупика (за згодою);
Косяченко Олексій
Олександрович

провідний інженер відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків МОЗ України;

Ященко Юрій
Борисович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
відділу організації медичної допомоги державної
наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної
та
клінічної
медицини»
Державного управління справами;

Лапшин Володимир
Федорович

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча пульмонологія»;

Шевченко Марія
Валеріївна

заступник
директора
Благодійного
«Відкриті долоні» (за згодою);

фонду

Бойчук Юлія
Валеріївна

громадська організація «Всеукраїнська асоціація
допомоги хворим на муковісцидоз» (за згодою);

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Пшенична Наталія
Іванівна

експерт відділу методологічного супроводження
та
моніторингу
формулярної
системи
Департаменту раціональної фармакотерапії та
супроводження державної формулярної системи
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

Кулеша Тетяна

голова ради громадської спілки
захворювання України» (за згодою);

«Орфанні

представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
головний спеціаліст відділу організації медичної
Нестерець Олена
допомоги дітям управління медичної допомоги
Леонідівна
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів та продуктів харчування для
дітей, хворих на орфанні захворювання за Загальнодержавною
програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги
дітям управління медичної допомоги матерям і
Степанівна
дітям Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина головний спеціаліст відділу фінансово Олександрівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово –
ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Горовенко Наталія
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Григорівна
спеціальності «Генетика медична», завідувач
кафедри медичної та лабораторної генетики
НМАПО ім. П.Л. Шупика (за згодою);
Косяченко Олексій
Олександрович

провідний інженер відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Буднік Неля
Леонідівна

головний спеціаліст відділу аналітики
загального контролю Управління аудиту
аналітики МОЗ України;

Ольхович Наталія
Вікторівна

завідувач
лабораторії
медичної
генетики
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, головний
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Генетика лабораторна»;

Пічкур Наталія
Олександрівна

завідувач
Центру
орфанних
захворювань
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

та
та

Дудлей Марина
Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної
системи
Департаменту
раціональної
фармакотерапії та супроводження державної
формулярної системи ДП «Державний експертний
центр МОЗ України»;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Московко Марина
Олександрівна

Всеукраїнська громадська організація «Конгрес з
безпеки медицини» (за згодою);

Кулеша Тетяна

голова ради громадської спілки
захворювання України» (за згодою);

Заморська Тетяна
Іванівна

міжнародна громадська організація «Дерматологи
- Дітям) (за згодою);

«Орфанні

представник спеціалізованої організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з
організації та проведення процедур закупівлі (за
згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
Петрівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям і дітям Медичного департаменту
МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі бланків суворої звітності (бланк листка
непрацездатності)
Голова Постійної робочої групи:
Черняк Сергій
заступник начальника управління - начальник відділу
Іванович
організації соціальної допомоги окремим категоріям
громадян, а також питань МСЕК управління медикосоціальної допомоги окремим категоріям громадян
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина головний спеціаліст відділу фінансово - економічного
Олександрівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм Департаменту фінансово - ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Самисько Дмитро
заступник головного лікаря з поліклінічної роботи
Борисович
Державного закладу «Республіканська клінічна
лікарня МОЗ України»;
Шевченко
Володимир НінВеньович

перший
заступник
генерального
ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України;

директора

Ромась Юрій
Андрійович

заступник головного лікаря з експертизи тимчасової
непрацездатності Київської обласної клінічної лікарні
(за згодою);

Буднік Неля
Леонідівна

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики МОЗ
України;

Голубчиков Михайло начальник Центру медичної статистики МОЗ України;
Васильович

Богатова
Софія представник ГО «Громадська ініціатива «Право на
В’ячеславівна
здоров’я» (за згодою);
представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Лисаківська Марія
Борисівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації соціальної
допомоги окремим категоріям громадян, а також
питань МСЕК управління медико-соціальної допомоги
окремим
категоріям
громадян
Медичного
департаменту МОЗ України.
Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікувальних путівок для лікування хворих на
дитячий церебральний параліч
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги дітям
Степанівна
управління медичної допомоги матерям і дітям
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Носовська Наталія
головний спеціаліст відділу фінансово - економічного
Сергіївна
супроводу централізованих заходів і державних
програм Департаменту фінансово - ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Ященко Юрій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового відділу
Борисович
організації медичної допомоги державної наукової
установи «Науково-практичний центр профілактичної
та клінічної медицини» Державного управління
справами;
Косяченко Олексій
Олександрович

провідний інженер відділу супроводження державних
цільових програм та логістичного забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Смірнова Ольга
Сергіївна

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків МОЗ України;

Мартинюк
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Володимир Юрійович спеціальності
«Дитяча
неврологія»,
директор
Українського медичного центру реабілітації дітей з
органічними
ураженнями
нервової
системи
МОЗ України;

представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
Петрівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі лікарських засобів для лікування дітей з розладами
спектру аутизму за Загальнодержавною програмою «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016
року
Голова Постійної робочої групи:
Терещенко Лариса
начальник відділу організації медичної допомоги дітям
Степанівна
управління медичної допомоги матерям і дітям
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина головний спеціаліст відділу фінансово - економічного
Олександрівна
супроводу централізованих заходів і державних
програм Департаменту фінансово - ресурсного
забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Марценковський Ігор головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Анатолійович
спеціальності
«Дитяча
психіатрія»,
провідний
науковий співробітник відділу медико-соціальних
проблем терапії психічних розладів Українського
науково-дослідного інституту соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України;
Харитонов
Володимир Ігорович

завідувач відділення № 11 Київської міської клінічної
психоневрологічної лікарні № 1 (за згодою);

Дубовик Костянтин
Володимирович

дитячий лікар - психіатр консультативно поліклінічного відділення Українського науково дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України (за згодою);

Гергель Оксана
Іванівна

начальник відділу супроводження державних цільових
програм
та
логістичного
забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Морозова Юлія
Олексіївна

заступник начальника Управління - начальник відділу
внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики

МОЗ України;
Панічевська Євгенія
Леонідівна

благодійний фонд «Асоціація
аутизмом» (за згодою);

батьків

дітей

з

Дудлей Марина
Анатоліївна

провідний
спеціаліст
відділу
методологічного
супроводження та моніторингу формулярної системи
Департаменту
раціональної
фармакотерапії
та
супроводження державної формулярної системи
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Рибченко Лариса
Костянтинівна

міжнародна громадська організація «Фонд допомоги
дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» (за
згодою);
представник спеціалізованої організації, яка здійснює
закупівлі та/або надає послуги з організації та
проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець Ірина
Петрівна

Заступник Міністра

головний спеціаліст відділу організації медичної
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
03.08.2015 № 482

Склад Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного
супроводу централізованої закупівлі біологічних/синтетичних хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів для лікування дітей, хворих
на ювенільний ревматоїдний артрит
Голова Постійної робочої групи:
Дубініна Тетяна
головний спеціаліст відділу організації медичної
Юріївна
допомоги дітям управління медичної допомоги
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина
головний
спеціаліст
відділу
фінансово
Олександрівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Ященко Юрій
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Борисович
спеціальності «Педіатрія», завідувач наукового
відділу організації медичної допомоги державної
наукової установи «Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної медицини» Державного
управління справами;
Марушко Тетяна
Вікторівна

професор кафедри педіатрії № 2 Національної
медичної
академії
післядипломної
освіти
ім.П.Л. Шупика;

Гергель Оксана
Іванівна

начальник відділу супроводження державних
цільових програм та логістичного забезпечення
ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики МОЗ
України;

Ганева Світлана
Леонідівна

начальник відділу державної реєстрації медичних
виробів
Управління
організації
державного
контролю якості та безпеки медичних виробів
Державної служби України з лікарських засобів;

Дудлей Марина
Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу методологічного
супроводження та моніторингу формулярної системи
Департаменту раціональної фармакотерапії та
супроводження державної формулярної системи
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції МОЗ України;

Редько Володимир
Вікторович

виконавчий
згодою);

Барлас Тетяна
Рудольфівна

представник ВГО «Українська асоціація батьків
дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
«Радість руху» (за згодою);

директор

Асоціації

«АПРАД»

(за

представник
спеціалізованої
організації,
яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою).
Секретар Постійної робочої групи:
головний спеціаліст відділу організації медичної
Нестерець Олена
допомоги дітям управління медичної допомоги
Леонідівна
матерям
і
дітям
Медичного
департаменту
МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного
супроводу централізованої закупівлі лікарських засобів, виробів
медичного призначення та медичного обладнання для лікування хворих
дорослого віку на вірусні гепатити
Голова Постійної робочої групи:
Комаров Михайло
начальник відділу координації та забезпечення
Петрович
медичної допомоги під час антитерористичних
операцій, надзвичайного і воєнного стану
управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Пархоменко Марина
головний
спеціаліст
відділу
фінансово
Олександрівна
економічного супроводу централізованих заходів і
державних програм Департаменту фінансово ресурсного забезпечення МОЗ України;
Члени Постійної робочої групи:
Голубовська Ольга
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
Анатоліївна
спеціальності «Інфекційні хвороби», завідувач
кафедри
інфекційних
хвороб
НМУ
ім.О.О. Богомольця, д.м.н., професор;
Попруженко Денис
Григорович

заступник начальника відділу супроводження
державних цільових програм та логістичного
забезпечення ДП «Укрмедпостач» МОЗ України;

Буднік Неля
Леонідівна

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;

Харченко Наталія
В’ячеславівна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності
«Гастроентерологія»,
завідувач
кафедри гастроентерології і дієтології, декан
терапевтичного
факультету
НМАПО
ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН
України, професор, д.м.н.;

Єгорова Тетяна
Андріївна

головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
«Інфекційні захворювання» Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

Ковальчук Тетяна
Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної
фармакотерапії та супроводження державної
формулярної системи ДП «Державний експертний
центр МОЗ України»;
професор
кафедри
інфекційних
хвороб
Національного
медичного
університету
ім.О.О. Богомольця;

Шкурба Андрій
Вікторович
Гріценко Олександр
Володимирович

головний спеціаліст відділу організації обігу
лікарських та наркотичних засобів Управління
фармацевтичної
діяльності
та
якості
фармацевтичної продукції МОЗ України;

Коваль Дмитро
Михайлович

директор ГО «Зупинимо гепатит» (за згодою);

Філіпович Сергій
Анатолійович

директор Департаменту лікування, закупівель та
управління поставками МБФ «Міжнародний альянс
з ВІЛ/СНІД в Україні» (за згодою);

Редько Володимир
Вікторович

виконавчий директор Асоціації «АПРАД» (за
згодою);
Тернопільська обласна громадська організація
хворих на гепатит С «Іскра надії» (за згодою);

Мартинюк Олег
Мар’янович
Ткачук Віталій
Володимирович

всеукраїнська
благодійна
організація
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою);
представник
спеціалізованої
організації, яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Алексійчук Людмила головний спеціаліст відділу координації та
Валеріївна
забезпечення
медичної
допомоги
під
час
антитерористичних операцій, надзвичайного і
воєнного стану управління надзвичайної медицини
Медичного департаменту МОЗ України.
Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.08.2015 № 482
Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу
державної закупівлі медичного обладнання на виконання бюджетної
програми КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного характеру, в
тому числі 200 000 тис. грн.. на придбання цифрових мамографів та
ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва»
Голова Постійної робочої групи:
Мишковська
завідувач сектору техногенних катастроф управління
Антоніна Андріївна
надзвичайної медицини Медичного департаменту
МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Квартич Ірина
Миколаївна

головний спеціаліст відділу фінансово - економічного
супроводу централізованих заходів і державних
програм Департаменту фінансово - ресурсного
забезпечення МОЗ України;

Члени Постійної робочої групи:
Динник
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за
Олег Борисович
спеціальністю
«Ультразвукова
діагностика»
президент Асоціації спеціалістів з ультразвукової
діагностики, заступник головного лікаря Центру
телемедицини МОЗ України;
Федусенко
Олександр
Анатолійович

доцент
кафедри
променевої
діагностики
Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика;

Семаник Ірина
Ігорівна

референт
Генерального
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД».

Ялинська
Тетяна Анатоліївна

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за
специальностями «Радіологія», «Рентгенологія»;
завідувач відділення променевої діагностики
Науково - практичного медичного центру дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України;

директора

Крахмальова
Анна Сергіївна

лікар-рентгенолог відділу променевої діагностики
Національного інституту раку;

Буряченко Олексій
Васильович

головний спеціаліст відділу аналітики та загального
контролю Управління аудиту та аналітики
МОЗ України;
представник
спеціалізованої
організації,
яка
здійснює закупівлі та/або надає послуги з організації
та проведення процедур закупівлі (за згодою).

Секретар Постійної робочої групи:
Перекопайко Микола головний спеціаліст сектору техногенних катастроф
Васильович
управління надзвичайної медицини Медичного
департаменту МОЗ України.

Заступник Міністра

Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ

