
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від __________________ 20 __ року                                   № _____________ 

 

 

Про склад госпітальної ради 

 

Відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністраціїˮ та у 

зв’язку з кадровими змінами в обласній державній адміністрації: 

 

 Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 21 січня 2020 року № 34/01.02-01 „Про створення госпітальної ради”, 

виклавши склад госпітальної ради при Тернопільській обласній державній 

адміністрації у редакції згідно з додатком. 

 

 
Голова адміністрації                                                                         Ігор СОПЕЛЬ 
  

  Арсен Марчишак 

 Віталій Сікіринський 

 Володимир Богайчук 

 Олександра Горбунова 

  Сергій Калиняк  

 Іванна Лицар 

 Ганна Баран 

 Микола Шведов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 66-од/01.02-01 від 03.02.2020 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000002FB2C00E5107B00  

Підписувач Сопель Ігор Михайлович 

Дійсний з 06.11.2019 0:00:00 по 06.11.2021 0:00:00 
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Додаток 
 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

21.01.2020 № 34/01.02-01 

(у редакції розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

______________ № ___________) 

 

СКЛАД 

госпітальної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації 

МАРЧИШАК  

Арсен Романович 
 

– заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова госпітальної ради 

БОБРОВСЬКИЙ 

Андрій Євгенович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства Шумської районної ради                          

,,Шумська центральна районна лікарняˮ 
 

БОГАЙЧУК  

Володимир Григорович 
– начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

БОДНАР  

Світлана Миколаївна 
 

 

– 

 

голова Збаразької районної ради  

БОЙЧУК 

Василь Михайлович 
 

 

– 

 

голова Гусятинської районної ради  
 

БРОВЧУК  

Тетяна Михайлівна 

– директор медичного центру товариство з 

обмеженою відповідальністю ,,Оксфорд 

Медікал Тернопільˮ 
 

ВАРАНИЦЯ 

Мирослав Володимирович 

– головний лікар комунального некомерційного 

підприємства ,,Скала-Подільське 

територіальне медичне об'єднанняˮ Скала-

Подільської селищної ради 
 

ВРИДНИК 

Василь Романович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Бережанська центральна 

районна лікарняˮ Бережанської районної ради 
 

ГЛАДКИЙ 

Віталій Мирославович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Борщівська районна лікарняˮ 

Борщівської районної ради  
 

ГОРБУНОВА  

Олександра Мирославівна 
– головний спеціаліст з питань персоналу 

відділу організаційного забезпечення та 

управління персоналом управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 



 

ГУМЕНЮК  

Уляна Ярославівна  
– перший заступник Товстенського селищного 

голови Заліщицького району  
 

 

ДАНЬЧАК 

Василь Ярославович 

 

– 

 

начальник відділу охорони здоров’я та 

медичного забезпечення Тернопільської 

міської ради 
 

ЗЕМБРА  

Богдан Йосипович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Зборівська центральна районна 

лікарняˮ Зборівської районної ради 
 

ЗОТ  

Андрій Михайлович 

– голова громадської організації ,,Ветеранів 

АТО ,,Медична вартаˮ 
 

ІВАНЮШКА 

Руслан Васильович 
– лікар-хірург комунального некомерційного 

підприємства ,,Кременецька районна 

комунальна лікарняˮ Кременецької районної 

ради 
 

КРАВЕЦЬ  

Володимир Васильович 
– Вишнівецький селищний голова Збаразького 

району  
 

КУЗІВ  

Володимир Петрович 
– голова Тернопільської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я 
 

КУШНІР  

Ігор Богданович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Підгаєцька центральна районна 

лікарняˮ Підгаєцької районної ради 
 

КУШНІР  

Руслана Миколаївна 
 

– 

 

голова Лановецької районної ради  
 

КУШНІР  

Ярослав Богданович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Козлівська районна лікарняˮ 

Козлівської селищної ради 
 

МАКСИМОВИЧ 

Богдан Іванович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Скалатська комунальна 

районна лікарняˮ Скалатської міської ради 
 

МАРКЕВИЧ  

Богдан Григорович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Козівська районна лікарняˮ 

Козівської районної ради 
 

МАХОВСЬКИЙ  

Петро Іванович 
– директор (головний лікар) комунального 

некомерційного підприємства ,,Підволочиська 

центральна районна лікарняˮ Підволочиської 

районної ради 
 



НЕВІСТЮК 

Іван Васильович 

– виконувач обов’язків директора комунального 

некомерційного підприємства ,,Мельнице-

Подільська селищна лікарняˮ Мельнице-

Подільської селищної ради Борщівського 

району 
 

НИКЕРУЙ 

Михайло Степанович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства Теребовлянської районної ради 

,,Теребовлянська центральна районна лікарняˮ 
 

ОСКОРІП 

Василь Михайлович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Заліщицька центральна 

районна лікарняˮ Заліщицької районної ради 
 

ПІДГІРНА 

Стефанія Іванівна 
– виконувач обов’язків директора комунального 

некомерційного підприємства 

,,Монастириська центральна районна лікарняˮ 

Монастириської районної ради 
 

ПОЛЬНИЙ  

Андрій Мирославович 

– виконувач обов’язків головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства 

,,Озернянська однопрофільна лікарня 

відновного лікуванняˮ Озернянської сільської 

ради Зборівського району 
 

СКАРЛОШ 

Тетяна Ярославівна 
– заступник начальника управління-начальник 

відділу надання медичної допомоги 

населенню управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

ТРАЧ  

Іван Михайлович 
– виконувач обов’язків головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства 

Тернопільської районної ради ,,Тернопільська 

центральна районна лікарняˮ  
 

ТРІЩУК 

Іван Дмитрович 

– головний лікар комунального закладу 

Коропецької селищної ради ,,Коропецька 

дільнична лікарняˮ 
 

ФАРІЙОН  

Надія Ярославівна 
– голова Тернопільської обласної громадської 

організації ,,Асоціація медичних сестерˮ  
 

ХМІЛЬ  

Стефан Володимирович 
– директор приватного підприємства ,,Клініка 

професора С.Хміляˮ 
 

ЧАЙКОВСЬКА  

Лідія Зіновіївна 
– заступник начальника управління-начальник 

відділу з питань фармації та режимно-

секретної роботи управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36362224/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36362224/


ШЕПЕТА  

Віктор Михайлович 
 

 

– 

 

голова Чортківської районної ради  
 

ШУСТА  

Михайло Васильович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Залозецька районна лікарняˮ 

Залозецької селищної ради 
 

ЩИГОЛЬ 

Олег Олексійович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Бучацька центральна районна 

лікарняˮ Бучацької районної ради 
 

 

 

Начальник управління охорони 

здоровʼя адміністрації                                                    Володимир БОГАЙЧУК        

 
Олександра Горбунова 

 


