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Про внесення --·..···-·~J ...••. ".""" документiв стосовно питань
оренди нерухомоrо належить до сфери у11равлiнштмаз украпш

Вiдповi:пю до пiлпункту 3 r1;,-ш.ту 6 та пункту 8 Положенюr про
Мшiстерство схорони здороя'я Украiни, затвердженоrо постановою !Саб,нету
Мiнiстрiв Украrни вi:i 25 березня 2и15 року .~Ъ 267, та у зв'яжу з кадровимн
эмшами в апарап Мiнiстерства охорошr здороа'я Украi'ни

НАКАЗУIО:

1. Унести змшн до складу Ko\ficii 'J розrляду документiв стосовно
rштань оренди нерухо.-.тго державного майна, що належить до сфери
управлiння \·fОЗ Укратнп, затверджс:ного наказо:м МОЗ Укратни вщ
25 травня 2017 ролу .N9. 562, виюгавши його в вов1й редакцП, що додаегъся

2. Коiпроль :т внкованняи щ,010 наказу пскласти на державногосекретаря Янчука А. О

В.о. 1\'fiнicтpa
У.СУПРУН

~(:>_Df)t.,'>1 'iкp.aitщ



ЗЛТВЕРI(ЖЕНО

Наказ Мiш~терства схорони здоров'я
Укращи
ц25» IJ.2.f!!ШЯ 2017...Q.Q.IS.Y ,~О ~62 
(у редакш; наказу l

Склад
Koмicii' з рол:нцу до.кументiR стесовно питаяь орендв верухомог»

л.ержавного майна, шо на.:н:жип. до сфери ущиншiння МОЗ Укра1ни

Янчук державний секретар Мпостерства схорони зцоров'я
Артем Олександрович Укратни, голова кuмiciY,

Ярошовець Ярослав началвник ,,, •• ,...,.,.,_,;,,,,. з пщприемсгвами,
Олександрович установами га ()рrанi3ацiями, що належать до сфери

упраюiння чiнiстерсrва Мiнiстерства схорони здоров'я
Украши, заступник голова IO)MicH,

€мець
Петро Володимирович

Гаврилюн
Андрiй Олександрович

Сохань
Тамара Петр.вна

Медведенко
ЛюдJ1:ила Вткгоршва

Лiсовсышй
Вадим Борисович

заступник ;щректора Департаменту з фшансово.
еконоьпчних питань, бухгалтерськоrо облiку та
фiнансовоi звпност, Мппстерсгве схорони здоров'я
Украши, член кoмicii'.

Мiнiстерства
V · .~ крагни, член ком1сн,

начальнии вщдшу консолi:щваноi' звпносп та
методологй бухгалтерського облiку Департаменту з
фiнансово-економiчних пнтань, бухгалгерського обнтку
та фшавсовот звпносп Уliнiстерства схорони здоров'я
Укратнн, член K0:\1icii,

головний спецiюпст вiддiлу управшння кертвними
Департаменту управшння персоналом

схорони здоров'я Укрыяи, член комтсй,

головций спсшашст Вщдтлу взаемодй з
. ' .пщприемс 1 вами, усгановами та органэзашямя, що

належать ,10 сфери управлшня мгнютерства
Мiнiстерства схорони здоровя Украгви, член коьпс»,



Коляда
вrячеслав
Анатолiйович

!\'fусiяка
Свirлана Сергйвна

Худошина
Ольга Валенrннiвна

Федулова
Iрина Вiталi'iвна

Григоренко
Олсксандрiвна

Тупшнська Олена
Сергii'вна

начальниR вi:щ1лу аналгrикн та систсмаrизацП
Упраюiння правового :забе:течсння Мiнiстсрст:ва
охорони здоров'я Укратни, член кoмkii',

завiлува(1 Сект()ру з питань запобirання та виянлення
корупш; Мiнiстерства охоронн з;::юров'я Украши, член

1\oмicii',

занiдувэч сектору 11t·ржавного контролю лiцевJування
медвчноi' лрактюш Управлшня лiцензування та
контролю якосп надання меднч:ноУ допомоrп
\fiнiстерства охоронн :цоро.в1я Украши, член комiсй,

головний спешашст вiд,дiлу з пнгань громадськоrо
здоров'я Департаменту peш1i:taцii' полпик Мiнiстерствэ
охорони цоровtя "'краiни1 член кoмicii,

rоловний спецiалiст Biддi:ry служби забезпечення
дiялъностi 1аступюп;iв Мiнiстра 1\,1iн:iстерства схорони
щоров'я Укратни, член кo.\ricii',

головний ~пецiалiст Biддi:ry взаемош; 3

пi.:шрисмстнами, установами: та органiзацiями, що
належю.ъ до сфеrв управлiння мjнiстерсrва
Miнi..:Jtpi:твa охорони эдоров'я Укра1·ни, секрегар
кoмicii'.

Нзча.'lьни:к ВJддiлу юасмодiУ
з пiдлрисмс·rвам11, уста новами та
органiзацiями, ше належап~ до
сфери упра.ш1iння л1iнiстерс·п!а

Я. ЯРОШОВЕЦЪ


