
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 6 серпня 2018 року №1454 
Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з 

питань впровадження електронної охорони здоров'я 
 
Відповідно до частин першої та восьмої статті 14 Закону України "Про центральні органи 

виконавчої влади", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, та з 
метою впровадження електронної охорони здоров'я наказую: 

1. Унести зміни до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з 
питань впровадження електронної охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 14 лютого 2017 року №125, виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П. А. 
 
В. о. Міністра    У. Супрун 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 

14 лютого 2017 року №125 
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 

від 06 серпня 2018 року №1454) 
Склад Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження 

електронної охорони здоров’я 
КОВТОНЮК Павло 
Анатолійович 

заступник Міністра, голова Координаційної ради; 

РИЖЕНКО Олександр 
Володимирович 

Голова Державного агентства з питань електронного урядування (за згодою); 

ПРАВИЛО Олександр 
Іванович 

заступник начальника управління правового забезпечення Міністерства 
охорони здоров’я України; 

ПЕТРЕНКО Олег 
Едуардович 

Голова Національної служби охорони здоров'я України (за згодою); 

ЧЕРНИШ Дмитро 
Петрович 

головний спеціаліст відділу управління стратегічними проектами та 
міжнародної співпраці Національної служби здоров'я України (за згодою) 

МАЦУЙ Денис 
Володимирович 

генеральний директор Державного підприємства "ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ'Я", 
заступник голови Координаційної ради; 

КОСТИК Владислав 
Ігорович 

начальник відділу із розвитку електронної системи охорони здоров'я 
Державного підприємства "ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ'Я"; 

ГОРОХ Євген 
Леонідович 

начальник відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій 
Департаменту стандартизації медичних послуг ДП Державний експертний 
центр МОЗ України"; 

МАЙОРОВ Олег 
Юрійович 

перший віце-президент Української Асоціації Комп'ютерна Медицина, 
завідуючий кафедрою клінічної інформатики та інформаційних технологій в 
управлінні охорони здоров'я Харківської медичної академії післядипломної 
освіти МОЗ України (за згодою); 

УКРАЇНЕЦЬ Леся 
Анатоліївна 

державний експерт експертної групи з питань впровадження системи 
"ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ'Я" Директорату медичних послуг Міністерства 
охорони здоров'я України, секретар Координаційної ради; 

ОДРИНСЬКИЙ 
Владислав 
Анатолійович 

експерт з первинної медичної допомоги (за згодою); 

СВЄНТУХ Олег 
Віталійович 

юрисконсульт із доступу до лікування, БО "Всеукраїнська мережа людей, що 
живуть з ВІЛ/СНІД" (за згодою); 

ПИРОЖЕНКО Артем 
Вікторович 

директор ТОВ "Здоров'я 24", представник "Асоціації "eHealth" (за згодою); 

ЗАЯЦЬ Андрій 
Сергійович 

керівник TOB "ІT4Medicine", представник "Асоціації "eHealth" (за згодою); 

ГИК 
Дмитро Миронович 

директор ТОВ "Вітаграмма", представник “Асоціації "eHealth“ (за згодою). 

 
Заступник Міністра     П. Ковтонюк 


