
 
 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 

(ЦЕНТР) 

 

НАКАЗ 

 

«03» червня 2022 року Київ №  18-од 

 

Про внесення змін до наказу 

Центру від 19 липня 2018 року 

№ 38-од  

 

Відповідно до пункту 4 та абзацу дев’ятого пункту 6 розділу VII Статуту 

Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 03 вересня 2021 року № 1870, у зв’язку з кадровими змінами і 

виробничою необхідністю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до складу Комісії з питань етики Державної установи 

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі 

– Комісія), затвердженого наказом Центру від 19 липня 2018 року № 38-од 

«Про утворення Комісії з питань етики» (далі – Наказ), зміни та затвердити 

його в новій редакції, що додається. 

2. Внести зміни до пункту 3 Наказу Центру від 19 липня 2018 року 

№ 38-од «Про утворення Комісії з питань етики» та викласти в новій редакції: 

  

«3. Голові Комісії (Нестерова О.Є.) забезпечити: 

1) роботу Комісії; 

2) регулярний щорічний перегляд актуальності стандартних операційних 

процедур згідно з  міжнародними рекомендаціями».  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Генеральний директор  Людмила ЧЕРНЕНКО 

 

 

 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» від «19» 

липня 2018 року № 38-од  

(в редакції наказу ДУ «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України» 

від «03» червня 2022 року № 18-од) 

 

 

СКЛАД 

Комісії з питань етики Державної установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Голова Комісії  

Нестерова Олена  

 

директор філії «Український інститут 

досліджень у сфері громадського 

здоров’я» Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» 

Заступник Голови Комісії 

Огороднік Софія 

 

начальник відділу соціологічних, 

поведінкових та біоповедінкових 

досліджень філії «Український інститут 

досліджень у сфері громадського 

здоров’я» Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» 

Секретар Комісії 

Мошура Марія 

 

 

 

 

 

Члени комісії: 

 

фахівець з соціологічних, поведінкових 

та біоповедінкових досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Арабська Юлія фахівець з соціологічних, поведінкових 

та біоповедінкових досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Германович Мирослава головний фахівець з соціологічних, 

поведінкових та біоповедінкових 

досліджень філії «Український інститут 

досліджень у сфері громадського 

здоров’я» Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства 



охорони здоров’я України» 

 

Дзюба Олександр заступник директора філії «Український 

інститут досліджень у сфері 

громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Драпп Ірина фахівець з епідеміологічних та медико-

біологічних  досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Кривенко Євгеній начальник відділу епідеміологічних та 

медико-біологічних досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Кучеренко Наталія начальник відділу досліджень системи 

охорони здоров’я філії «Український 

інститут досліджень у сфері 

громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Марущак Людмила головний фахівець з епідеміологічних та 

медико-біологічних досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Проценко Олексій начальник відділу інноваційних програм 

Благодійної організації «Мережа 100 

відсотків життя. Запоріжжя» (за згодою) 

 

Романчук Владислав фахівець з соціологічних, поведінкових 

та біоповедінкових досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Сальніков Сергій головний фахівець з соціологічних, 

поведінкових та біоповедінкових 



досліджень філії «Український інститут 

досліджень у сфері громадського 

здоров’я» Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» 

 

Ситенко Олена начальник відділу стратегії та 

координації досліджень філії 

«Український інститут досліджень у 

сфері громадського здоров’я» Державної 

установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Тітар Іван головний фахівець з соціологічних, 

поведінкових та біоповедінкових 

досліджень філії «Український інститут 

досліджень у сфері громадського 

здоров’я» Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» 

 

Харченко Наталя виконавчий директор ТОВ «Київський 

міжнародний інститут соціології ЛТД» 

(за згодою) 

 

Юдіна Ольга лікар-педіатр відділення екстреної 

невідкладної медичної допомоги КНП 

«Жмеринська центральна районна 

лікарня» Жмеринської міської ради, 

лікар-методист (за згодою) 

 

  

Генеральний директор           Людмила ЧЕРНЕНКО 
 


