
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

/З, / /  - м. Полтава №

Про організацію роботи 
атестаційної комісії лікарів 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
22.02.2019 № 446 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 
року за №293/33264 «Деякі питання безперервного професійного розвитку 
лікарів » з метою подальшого удосконалення організації роботи атестаційної 
комісії лікарів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад атестаційної комісії Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації для атестації лікарів (додається).

2. Секретарям (за профілем) проводити перевірку атестаційних справ та 
формувати списки лікарів щомісяця (за 10 днів) до засідання атестаційної комісії 
відповідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 
№ 446.

3. 01.12.2019 року лікарям лікувально-профілактичних закладів області, 
усіх форм власності(особисто), надавати атестаційні справи секретарям 
атестаційної комісії(згідно профілю) за два місяці до закінчення терміну 
атестації.

4. Атестаційній комісії Департаменту охорони здоров’я проводити 
засідання не рідше ніж один раз у місяць.

5. У разі відсутності голови атестаційної. комісії Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації для атестації лікарів -  Курилка Ю.В., його 
функціональні обов’язки покласти на заступника голови атестаційної комісії - 
Оглоблю О.М.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту -  начальника управління лікувально-профілактичної допомоги 
населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, голову атестаційної комісії по атестації лікарів Курилка

7.Визнати таким що втратив чинність наказ Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації від 06.02.2019 № 103 «Про атестацію лікарів на 
2019рік».

Ю.В.

Директор Департаменту В.II. Лисак



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ директора Департаменту 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації

СКЛАД
атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації по атестації лікарів

Еолова комісії -  Курилко Юрій Васильович заступник директора 
Департаменту - начальник управління лікувальгіо - профілактичної допомоги 
населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації

Заступник голови комісії -  Оглобля Олександр Миколайович - начальник 
відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації.

Члени комісії;
Ксьонз Ігор Володимирович -  д.мед.н., професор, проректор з науково- 
педагогічної та лікувальної роботи Української медичної стоматологічної 
академії (за згодою).

Скрипник Ігор Миколайович -  д.мед.н., професор, проректор з науково -  
педагогічної роботи та післядипломної освіти Української медичної 
стоматологічної академії (за згодою.

Крючко Тетяна Олександрівна -  д.мед.н., професор, зав.кафедри педіатрії №2. 
(за згодою).

Ліхачов Володимир Костянтинович - д.мед.н., професор, зав.кафедри акушерства 
та гінекології№2. (за згодою).

Коваль Тетяна Ігорівна - д.мед.н., доцент, зав.кафедри інфекційних хвороб з 
епідеміологією (за згодою).

Скрипников Андрій Миколайович - д.мед.н.,* професор, зав.кафедри психіатрії,
' наркології та медичної психології (за згодою).

Каменєв Володимир Іванович - к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та 
медицини невідкладних станів з шкірними та венерологічними хворобами (за 
згодою).

Старченко Іван Іванович - д.мед.н., професор, зав.кафедри патологічної анатомії 
(за згодою).

Безшапочний Сергій Борисович - д.мед.н., професор, зав.кафедри 
отоларингології з офтальмологією№2. (за згодою).



Дельва Михайло Юрійович - д.мед.н., професор, зав.кафедри нервових хвороб з 
нейрохірургією та медичною генетикою (за згодою).

Баштан Володимир Петрович - д.мед.н., професор, зав.кафедри онкології, 
радіології та радіаційної медицини (за згодою).

Шкурупій Дмитро Анатолійович - д.мед.н., професор, зав.кафедри анестезіології 
з інтенсивною терапією №2. (за згодою).
Саричев Леонід Петрович - д.мед.н., професор, зав.кафедри урології з судовою 
медициною (за згодою).

Шейко Володимир Дмитрович 
згодою).
Шилкіна Людмила Миколаївна 
терапії (за згодою).

Скрипников Петро Миколайович -  д.мед.н, професор, зав кафедри післядиплої 
ної освіти лікарів-стоматологів.

Секретарі атестаційної комісії:

Струць Людмила Михайлівна - лікар -  методист комунального підприємства 
«Полтавський обласний центр стоматології -  стоматологічна клінічна 
поліклініка» Полтавської обласної ради -  відповідальна за стоматологічний 
профіль(ортопедична стоматологія, ортодонтія, терапевтична стоматологія, 
дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія );

Гаркава Ольга Миколаївна - головний спеціаліст відділу лікувально- 
профілактичної допомоги населенню управління лікувально-профілактичної 
допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації -  відповідальна за терапевтичний профіль (терапія, 
нефрологія, пульмонологія, алергологія, ендокринологія, інфекційні
захворювання, неврологія, загальна практика сімейна медицина, екстрена 
медична допомога, кардіологія, фтизіатрія).

Оглобля Олександр Миколайович - начальник відділу управління персоналом та 
медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. -  
відповідальний за хірургічний профіль (хірургія, дитяча хірургія, ортопедія і 
травматологія, ортопедія і травматологія дитяча, отоларингологія, урологія, 
урологія дитяча, офтальмологія, офтальмологія дитяча, отоларингологія дитяча, 
онкологія, анестезіологія, анестезіологія дитяча, онкологія дитяча,
трансфузіологія, комбустіологія, судинна хірургія);

Бастоногова Ольга Вазгенівна -  заступник головного лікаря з організаційно 
методичної роботи КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської 
обласної ради» - відповідальна за педіатричний профіль (педіатри, дитячі 
кардіоревматологи, дитячі алергологи, дитячі неврологи, дитячі нефрологи, 
неонатологи);
Іванова Людмила Петрівна -  головний спеціаліст відділу фінансово - 
економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям управління фінансово -

- д.мед.н., професор, зав.кафедри хірургії №2 (за

- к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та



економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації -  відповідальна за 
акушерсько-гінекологічний профіль (акушерство і гінекологія).

Безпалько Тетяна Володимирівна -  начальник відділу правового забезпечення 
КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Полтавської обласної ради» -  відповідальна за параклінічний та 
медико-профілактичний профілі(медико-профілактична справа, функціональна 
діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, лікувальна та спортивна 
медицина, фізіотерапія, дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, 
психіатрія і наркологія, організація і управління охороною здоров’я, судово- 
медична експертиза, патологічна анатомія).

Начальник відділу 
управління персоналу 
та медичними кадрами О.М.Оглобля


