
  ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України  

__________№_________ 

 

 

СКЛАД  

міжсекторальної робочої групи  з питань  

розробки Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року 

 

Ляшко Віктор 

Кирилович  

Міністр охорони здоров’я України, голова робочої 

групи; 

Яременко Олексій 

Олександрович 

заступник Міністра охорони здоров’я з питань 

європейської інтеграції,заступник голови робочої групи ; 

Комаріда Олександр 

Олегович 

перший заступник Міністра охорони здоров’я України; 

Карчевич Марія 

Володимирівна  

заступник Міністра охорони здоров’я України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації; 

Микичак Ірина 

Володимирівна  

заступник Міністра охорони здоров’я України; 

Ємець Петро 

Володимирович  

заступник Міністра охорони здоров’я України; 

Кузін Ігор 

Володимирович  

заступник Міністра охорони здоров’я України – 

головний державний санітарний лікар України; 

Андрієць Олена 

Юріївна 

в.о. директора Директорату стратегічного планування та 

координації, секретар робочої групи; 

Радуцький Михайло 

Борисович 

голова Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування (за згодою); 

Соколовська Юлія 

Сергіївна  

заступник Керівника Офісу Президента України (за 

згодою);  

Подорожний Віктор генеральний директор Директорату регіональної 

політики Міністерства розвитку громад та територій 
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Аксентійович України (за згодою); 

Тритичний Станіслав 

Олександрович 

керівник експертної групи з питань соціальних гарантій 

осіб з інвалідністю Директорату соціального захисту 

прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної 

політики України (за згодою); 

 

Самофалов Дмитро 

Олександрович 

т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України; 

Короленко Володимир 

Васильович 

заступник Голови Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками; 

Черненко Людмила 

Миколаївна 

в.о. генерального директора державної 

установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

Івахненко Юлія 

Миколаївна 

заступник генерального директора державного 

підприємства «Медичні закупівлі України»; 

Др. Ярно Хабіхт голова Представництва ВООЗ в Україні (за згодою); 

 

Бен Зіннер директор Управління охорони здоров’я, USAID (за 

згодою); 

 

Свілен Конов в.о. керівник напрямку підтримки медичної галузі, 

ПРООН в Україні (за згодою); 

 

Дорошенко Олена 

Олександрівна 

економіст охорони здоров’я, Світового банку (за 

згодою); 

Александра Яновская співробітник з питань політики, Представництво 

Європейського Союзу в Україні (за згодою); 

Іваненко Інна 

Валеріївна 

виконавча директорка благодійної організації 

«Благодійний фонд «Пацієнти України», Голова Ради 

громадського контролю при НСЗУ (за згодою); 

Коваль Вікторія голова Профспілки працівників охорони здоров’я 
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Миколаївна України (за згодою); 

Бабенко Михайло 

Миколайович 

директор державного підприємства «Державний 

експертний центр Міністерства охорони здоров’я 

України»;  

Кириченко Олексій 

Миколайович 

експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Всеукраїнської асоціації громад» (за 

згодою); 

Збишко Ігор 

Ярославович  

голова правління Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та 

екстреної медичної допомоги» (за згодою); 

Стахова Наталія 

Іванівна 

голова Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, 

невідкладної медичної допомоги та медицини 

катастроф» (за згодою); 

Крилюк Віталій 

Омелянович  

 

завідувач відділенням підготовки інструкторів 

державного закладу «Український науково-практичний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Міністерства охорони здоров’я України». 

 

 

Міністр Віктор ЛЯШКО 

 


