
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___ ______2020 року № ______ 

 

                                                                 Склад    

оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території 

України випадків COVID-19 

 

 

Ємець Ілля Миколайович 

 

Міністр охорони здоров’я, керівник 

оперативного штабу; 

 

Микичак Ірина Володимирівна Перший заступник Міністра охорони 

здоров’я; 

 

Ляшко Віктор Кирилович 

 

заступник Міністра охорони здоров’я 

України - головний державний санітарний 

лікар України, заступник керівника 

оперативного штабу; 

 

Семиволос Андрій Володимирович заступник Міністра охорони здоров’я; 

 

 

Скіпальський Андрій Петрович 

 

генеральний директор Директорату 

громадського здоров’я; 

 

Ганжа Ірина Миколаївна  

 

керівник експертної групи з питань 

реформування служби крові та біобезпеки 

Директорату громадського здоров`я; 

 

Гаврилюк Андрій Олександрович директор Департаменту реалізації політик; 

 

 

Руденко Ірина Сергіївна начальник відділу з питань громадського 

здоров’я Департаменту реалізації політик; 

 

Денисенко Катерина Дмитрівна  державний експерт експертної групи з 

питань розвитку програм контролю 

інфекційних захворювань та 

імунопрофілактики Директорату 

громадського здоров’я, секретар 

оперативного штабу; 



 

 

Платов Сергій Михайлович 

 

головний спеціаліст відділу громадського 

здоров’я Департаменту реалізації політик, 

другий секретар оперативного штабу;  

Мартинова Наталія Олександрівна керівник експертної групи з питань освіти 

та науки Директорату освіти, науки та 

кадрів; 

 

Ярко Людмила Володимирівна 

 

керівник експертної групи з питань 

допуску на ринок лікарських засобів 

Фармацевтичного директорату; 

 

Кузін Ігор Володимирович 

 

 

в.о. Генерального директора державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України»; 

 

Демчишина Ірина Вікторівна 

 

завідувач вірусологічної референс-

лабораторії державної установи «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України»; 

 

Морачов Олександр Володимирович 

 

завідувач відділу реагування на 

надзвичайні події та ММСП  державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України»; 

 

Мухарська Людмила Мирославівна Лікар-епідеміолог, голова правління 

Всеукраїнської спілки громадських 

організацій «Українська санітарно-

епідеміологічна спілка» 

 

Проданчук Микола Георгійович 

  

директор ДП «Науковий токсикологічний 

центр імені академіка Л.І. Медведя МОЗ 

України»; 

 

Бережнов Сергій Петрович 

 

заступник директора ДП «Науковий 

токсикологічний центр імені академіка 

Л.І. Медведя МОЗ України»; 

 

Кравчук Олександр Павлович 

 

перший заступник директора ДП 

«Науковий токсикологічний центр імені 

академіка Л.І. Медведя МОЗ України»; 

 

  



Колеснікова Ірина Павлівна 

 

завідувач кафедри епідеміології  

Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця;  

 

Голубовська Ольга Анатоліївна 

 

завідувач кафедри інфекційних хвороб  

Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця;  

 

Крамарьов Сергій Олександрович 

 

завідувач кафедри дитячих інфекційних 

хвороб Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця; 

 

Мороз Євген Денисович 

 

директор державного закладу 

«Український науково-практичний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Міністерства охорони здоров'я 

України»; 

 

Дубров Сергій Олександрович  

 

професор кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії Національного 

медичного університету імені О.О. 

Богомольця;  

 

Віленський Андрій Борисович директор Департаменту договірної роботи 

НСЗУ; 

 

Балтян Тетяна Олександрівна головний спеціаліст відділ роботи з 

договорами щодо надання первинної 

медичної допомоги НСЗУ; 

 

Шевченко Ольга Петрівна 

 

т. в. о. Голови Держпродспоживслужби (за 

згодою); 

 

Сердюк Сергій Іванович 

 

генерал майор, заступник Голови 

Державної прикордонної служби України 

(за згодою); 

 

Мухарська Людмила Мирославівна лікар-епідеміолог, заслужений лікар 

України (за згодою); 

 

Задорожня Вікторія Іванівна 

 

директор Інституту епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л. В. 

Громашевського Національної Академії 

медичних наук України (за згодою); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%97%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%97%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%97%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%97%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%97%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F._%D0%9B._%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F._%D0%9B._%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F._%D0%9B._%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

Езра Барзілай 

 

директор CDC в Україні (за згодою); 

 

 

Шарапов Умід 

 

старший радник з імунізації, CDC в 

Україні (за згодою); 

 

 

Славуцький Андрій Олександрович 

 

керівник програм з питань здоровя, 

харчування та ВІЛ/СНІД Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні (за згодою); 

 

Булавінова Катерина Олександрівна 

 

медичний експерт Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні (за згодою); 

 

Стецик Віталій Юрійович 

 

експерт з готовності та реагування на 

надзвичайні ситуації Бюро ВООЗ в 

Україні (за згодою); 

Пушкарьова Наталія Антонівна 

 

уповноважений Президента України з 

питань волонтерської діяльності (за 

згодою); 

 

Соловйов Олексій Станіславович 

 

заступник Секретаря РНБО України (за 

згодою); 

 

Бортицький Володимир Анатолійович В.о. керівника Служби з питань соціальної 

та гуманітарної безпеки Апарату РНБО 

України (за згодою); 

 

Дубовицький Сергій Вікторович керівник служби з питань соціальної та 

гуманітарної безпеки Апарату РНБО 

України (за згодою); 

 

Тукало Михайло Арсентійович директор Інституту молекулярної біології і 

генетики НАН України (за згодою); 

 

Ткачук Зеновій Юрійович заступник директора Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН 

України (за згодою); 

 

 

 

 

 



Сергєєв Олексій Олексійович начальник Департаменту організаційно-

аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування (за згодою); 

 

Чечоткін Микола Олександрович Голова Державної служби з надзвичайних 

ситуацій, за згодою (за згодою); 

 

Доценко Максим Ігорович заступник Генерального директора, 

Національний комітет Червоного хреста 

України (за згодою). 

 

 

 

Генеральний директор Директорату    

громадського здоров’я                                                                А. СКІПАЛЬСЬКИЙ 


