
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 

від 18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України   від 

16.02.2021 року № 265) 

   

Персональний склад  мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Цукровий діабет І тип», 

«Цукровий діабет ІІ тип», «Нецукровий діабет» 

     

Садов’як Ірина 

Дмитрівна    

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова 

робочої групи    

Товкай Олександр 

Андрійович    

директор Українського науково-практичного центру ендокринної 

хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства 

охорони здоров’я України, заступник голови робочої групи з 

клінічних питань     

Власенко Марина 

Володимирівна   

завідувач кафедри ендокринології Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. 

Пирогова (за згодою)   

   

Гончарова Ольга  

Аркадіївна   

професор кафедри ендокринології і дитячої ендокринології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти   

  

Зелінська Наталія 

Борисівна   

завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-

практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації 

ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я 

України  

Ідоятова Євгенія 

Жумагаліївна  

В.о. генерального директора Директорату медичного забезпечення  

Комісаренко Юлія   

Ігорівна   

завідуюча кафедри ендокринології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця   

Маньковський  

Борис Микитович   

завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, членкореспондент 

Національної академії медичних наук України     



Матюха Лариса 

Федорівна   

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторнополіклінічної 

допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика    

Микитюк  

Мирослава   

Ростииславівна   

заступник директора державної  установи  «Інститут проблем 

ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної 

академії медичних наук України»  (за згодою)  

Орленко Валерія 

Леонідівна   

керівник науково-консультативного відділу 

амбулаторнопрофілактичної допомоги хворим з ендокринною 

патологією державна установа «Інститут ендокринології та обміну 

речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних 

наук України» (за згодою)   

   

Очеретенко  

Валентина  

Дмитрівна   

Громадська організація «Українське громадське об'єднання 

сприяння хворим на цукровий діабет Українська діабетична 

федерація» (за згодою)   

   

Паньків  

Володимир  

Іванович    

завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та 

його ускладнень Українського науковопрактичного центру 

ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин  

Міністерства охорони здоров’я України   

Пашковська  

Наталія Вікторівна  

завідуюча кафедри клінічної імунології, алергології та 

ендокринології Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет», д.м.н., 

професор (за згодою)  

  

Перцева Наталія  

Олегівна   

завідуюча кафедри ендокринології державного  закладу 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України»  

  

Петренко  

Людмила Іванівна   

 директор   Громадської   організації   «Міжнародна  

діабетична асоціація України» (за згодою)    

Погадаєва Наталія 

Леонідівна    

завідувач відділення дитячої ендокринології Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я 

України  

Прудіус Пилип 

Григорович   

Головний лікар комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 

ендокринологічний диспансер Вінницької обласної ради» (за 

згодою)     



Сіренко Юрій  

Костянтинович   

Завідувач відділення симптоматичний артеріальних гіпертензій 

державної установи «Національний науковий центр «Інститут 

кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної академії 

медичних наук України (за згодою)   

   

Соколова Любов 

Костянтинівна   

Керівник  відділу  діабетології  державна  установа «Інститут 

ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка 

Національної академії медичних наук України» (за згодою)   

Спринчук Наталя  

Андріївна   

Завідуюча відділенням дитячої ендокринної патології державна 

установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. 

Комісаренка Національної академії медичних наук України» (за 

згодою)   

Урбанович Аліна 

Мечиславівна   

завідуюча кафедри ендокринології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького   

Харченко Наталія  завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії 

Національної медичної академії  

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  

Шадрін Олег  Завідувач відділу проблем харчування та соматичних захворювань 

дітей раннього віку державної установи «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової 

Національної академії медичних наук  України» (за згодою)  

Юзвенко Тетяна  

Юріївна   

заступник директора з наукових питань Українського науково-

практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації 

ендокринних органів і тканин  

Міністерства охорони здоров'я  України   

Методологічний супровід  та інформаційне забезпечення      

Гуленко Оксана  

Іванівна   

начальник відділу стандартизації медичної допомоги Департаменту 

оцінки медичних технологій державного підприємства «Державний 

експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»   

     

  

В.о. Генерального директора   

Директорату медичного забезпечення                                    Євгенія Ідоятова   


