
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
01 липня   2011 р.         № 285 

Про склад Координаційної ради з 

питань запобігання поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу 

та інших соціально-значущих 

хвороб при Дніпровській районній 

в місті Києві державній 

адміністрації 

 

         Керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації»,  

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 926 “Деякі 

питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу”, розпорядженням 

Київської міської державної адміністрації від 23.06.2009 року № 705 «Про 

створення Київської міської ради протидії туберкульозу» та з метою 

забезпечення належних умов захисту населення Дніпровського району, 

сприяння оперативному вирішенню питань протидії поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб, 

ефективній реалізації програм і заходів щодо їх попередження: 

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань запобігання 
поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих 

хвороб при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 
згідно додатку.  

 
2. Заступнику голови згідно з розподілом обов’язків та керівнику 

апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього 

розпорядження.  
 
 



2 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації Муренка В.А.  

 

 
 

      Голова                                                                                           О. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 
 

до  розпорядження  голови 
Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

 
   01   липня        2011  № 285 

 
С К Л А Д 

 
Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу,  

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації  

 
 

Муренко Василь Андрійович заступник голови Дніпровської  
районної в місті Києві державної 

адміністрації, Голова Координаційної  
Ради  
 

Гриджук Михайло Юрійович  заступник начальника управління 
охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації, заступник голови 

Координаційної Ради  
 

Примак Олена Іполітівна  завідувач епідеміологічним відділом 
Дніпровської  районної СЕС міста 

Києва, секретар  Координаційної 
Ради  

 
Загородня Алла Вікторівна  начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді  та спорту Дніпровської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

 
Іванченко Ніна Миколаївна  районний позаштатний педіатр, 

заступник  головного лікаря з 
надання медичної  допомоги дітям 

поліклініки сімейних лікарів 
“Русанівка” 

 



Івченко Тетяна Олегівна  районний позаштатний рентгенолог,  
завідуюча рентгенологічним 

відділенням  ЦРП Дніпровського 
району м. Києва 
 

Ільєнко Василь Петрович  начальник управління освіти  
Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Кононенко Тамара Яківна  директор комунального підприємства 
по  утриманню житлового 

господарства  Дніпровського району 
м. Києва 

 
Матвієнко Алла Павлівна  головний державний санітарний лікар 

Дніпровського району м. Києва 
(за згодою) 

 
Мітлошук Аркадій Петрович  районний позаштатний інфекціоніст 

дорослої та дитячої мережі, лікар-

інфекціоніст  поліклініки сімейних 
лікарів «Русанівка»  

 
Олійник Володимир Миколайович  заступник начальника Дніпровського  

РУ ГУ МВС України в м. Києві 
(за згодою) 

 
Репін Дмитро Аркадійович  завідуючий центром здоров’я ЦРП  

Дніпровського району  
 

Симоненко Володимир Євгенович  головний лікар шкірно-
венерологічного диспансеру № 1 (за 
згодою) 

 
Скрипка Сергій Миколайович  головний лікар дитячої поліклініки 

№ 1  Дніпровського району м. Києва 
 

Турчиновська Тетяна Петрівна  
  

завідувачка диспансерним 
відділенням Київської міської 

туберкульозної 
лікарні № 1 з диспансерним  

відділенням (за згодою)  
 



Цокур Ганна Володимирівна  районний позаштатний терапевт, 
завідувач терапевтичним відділенням  

 завідувач терапевтичним відділення    
поліклініки № 1 
 

Чиженко Ірина Володимирівна  фтізіопедіатр диспансерного 
відділення  Київської міської 

туберкульозної  лікарні № 1 з 
диспансерним   відділенням                       

(за згодою) 
 

Шавріна Валентина Іванівна  В.о. начальника відділу обліку і 
розподілу житлової площі 

Дніпровської районної  в місті Києві 
державної адміністрації 

 
 

 
Керівник апарату                                                                               А. Павленко                                                                
 

 

 


