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Про робочу групу з впровадження
проекту „Реформа ВІЛ-послуг у дії“
в області
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, враховуючи Меморандум
про співробітництво між Черкаською благодійною організацією людей,
що живуть з ВІЛ/СНІД „Від серця до серця“, Черкаською обласною державною
адміністрацією,
Канівською
районною
державною
адміністрацією
та виконавчим комітетом Канівської міської ради від 23.03.2016 з метою
координації роботи та виконання заходів з впровадження в області проекту
„Реформа ВІЛ-послуг у дії“, що реалізується за фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID):
1. Утворити робочу групу з впровадження проекту „Реформа ВІЛ-послуг
у дії“ в області (далі – робоча група) та затвердити її склад, що додається.
2. Установити, що основним завданням робочої групи є координація
роботи та виконання заходів з реалізації проекту „Реформа ВІЛ-послуг у дії“
в області.
Робоча група в своїй діяльності з процедурних питань керується
Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний
та інший допоміжний орган обласної державної адміністрації, затвердженим
розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.10.2009 № 285
„Про допоміжні органи облдержадміністрації“, та припиняє свою діяльність за
розпорядженням обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Овчаренка С. М.
та управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
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СКЛАД
робочої групи з впровадження проекту „Реформа ВІЛ-послуг у дії“
в області
КОВАЛЬ
Віталій Володимирович

–

перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова робочої групи

НАЙДАН
Олег Володимирович

–

заступник начальника управління – начальник
відділу організації надання медичної допомоги
дорослому населенню, бухгалтерського обліку
та кадрової роботи управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації,
заступник голови робочої групи

НЕСВАТ
Наталія Андріївна

–

голова правління Черкаської благодійної
організації людей що живуть з ВІЛ/СНІД „Від
серця до серця“, заступник голови робочої
групи (за згодою)

ЖАКІН
Ілля Миколайович

–

консультант проекту „Реформа ВІЛ-послуг у
дії“, секретар робочої групи (за згодою)
Члени робочої групи:

АНДРОН
Валентина Рафаїлівна

– головний
лікар
КЗ „Канівський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги“
Канівської районної ради (за згодою)

ЖІВОТОВА
Тетяна Павлівна

– перший заступник голови Канівської районної
державної адміністрації

КОРШУН
Андрій Миколайович

– головний позаштатний нарколог управління
охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації (за згодою)
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КРИЖАНІВСЬКА
Наталія Володимирівна

– головний спеціаліст відділу надання медичної
допомоги матерям та дітям, фінансовоекономічного
забезпечення
управління
охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації

ЛЕВЧЕНКО
Петро Юрійович

– головний лікар КЗ „Черкаський обласний
центр профілактики та боротьби зі СНІДом“
Черкаської обласної ради (за згодою)

ЛУПИНА
Сергій Миколайович

– головний економіст відділу по плануванню
бюджету та фінансування установ бюджетної
сфери фінансового управління Канівської
районної державної адміністрації

МАНІТОВА
Наталія Андріївна

– заступник міського
(за згодою)

МОСКАЛЕЦЬ
Микола Васильович

– радник міського голови міста Канів з питань
фінансів (за згодою)

СТРИЖАК
Олена Віталіївна

– голова правління обласного відділення
Всеукраїнської
Благодійної
Організації
„Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ“ (за згодою)

ПАВЛЮК
Олександр Олександрович

– заступник
директора
Департаменту
–
начальник
управління
фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку
Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

ШАПОШНИК
Віра Степанівна

– головний лікар Канівської
районної лікарні (за згодою)

Заступник голови – керівник апарату
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