
Персональний склад Київської міської координаційної ради 
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» 

 
 

ПІП ПОСАДА 
ПОВОРОЗНИК 
Микола Юрійович  

перший заступник голови Київської міської державної 
адміністрації, голова ради  

ГІНЗБУРГ 
Валентина Григорівна 
  

директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), заступник голови ради 

СВЯТЮК                         
Олена Василівна         

виконавчий директор благодійної організації «100 
відсотків життя. Київський регіон», заступник голови 
ради (за згодою) 

ЗБОРОМИРСЬКА 
Галина Анатоліївна  

заступник директора Департаменту – начальник 
лікувально-профілактичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), секретар ради  

ГАЙЛЕВИЧ 
Роман  

директор ЮНЕЙДС в Україні (UNAIDS) (за згодою) 

ДИМАРЕЦЬКИЙ 
Олег Юрійович  

директор благодійної організації «Всеукраїнське 
об’єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА)» (за 
згодою) 

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ                             
Олексій Семенович 

голова правління благодійної організації «ВІЛЬНА 
ЗОНА» (за згодою) 

ЗАГУТА 
Юлія Борисівна 
 

директор комунального некомерційного підприємства 
«ФТИЗІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

КАЗЕКА 
Віталій Григорович  

директор комунального некомерційного підприємства  
«Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

КАМЕНСЬКА           
Наталія Михайлівна 
 

старший фахівець з ТБ/ВІЛ  міжнародного 
благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» 
(за згодою) 

КЛИМЕНКО 
Ольга Анатоліївна  

голова правління Благодійної організації 
«TBpeopleUkraine» (за згодою)  

КОВАЛЬ 
Дмитро Олегович  

заступник начальника відділу з питань ресоціалізації у 
центральному регіоні управління ресоціалізацації та 
соціальної реабілітації Департаменту з питань 
виконання кримінальних покарань Міністерства 
юстиції України (за згодою) 

КРИЦЬКО 
Іванна Олександрівна 

діючий член громадської організації «Молодіжна 
організація «Підлітки України  

КУВШИНОВА                    
Євгенія Валентинівна 

виконавчий директор Всеукраїнської благодійної 
організації «КОНВІКТУС УКРАЇНИ» (за згодою) 

ЛЕВДИК   
Антон Анатолійович  

програмний директор громадської організації «Точка 
Опори ЮА» (за згодою)  

ЛУКАШЕВИЧ 
Олена Володимирівна  

директор комунального некомерційного підприємства 
«Київський міський центр громадського здоров’я» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
 



МАРТИНЕНКО 
Олена Петрівна 
 

завідувач амбулаторно-поліклінічним віділенням  
Київського міського центру профілактики та боротьби 
з СНІДом комунального некомерційного підприємства 
«Київська міська клінічна лікарня     № 5» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

ПАНФІЛОВА 
Яна Віталіївна 

голова правління благодійної організації «Об’єднання 
підлітків та молоді «Тінерджайзер» (за згодою) (за 
згодою 

ПОРОШЕНКО 
Марина Анатоліївна  

голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
охорони здоров’я та соціальної політики (за згодою) 
(за згодою) 

РІЯКО 
Любов Миколаївна  

заступник директора Департаменту соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

САВЧЕНКО 
Олена Миколаївна 
 

заступника директора Київського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

СКІПАЛЬСЬКА 
Галина 
 

виконавчий директор  Міжнародного благодійного 
фонду «Українська фундація громадського здоров’я» 
(за згодою)   

СЛОМІНСЬКА 
Альона Михайлівна   

фахівець з мобілізації спільноти фундації АНТИСнід-
США в Україні (за згодою) 

ТАНЦЮРА 
Валерій Анатолійович  

начальник Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

ТКАЧЕНКО 
Вікторія Василівна 
 
 
 

начальник відділу позашкільної освіти управління 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
Департаменту освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

ФЕЛЕШТИНСЬКА 
Інна Оттівна 
 
 

заступник директора з медичної частини  
комунального некомерційного підприємства 
«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського 
району м. Києва 

ЩЕПЕЛЕВА 
Олена Юріївна 
 

регіонального представника  Київського регіону 
благодійної організації «Позитивні жінки»  (за згодою) 

ЯРИЙ 
Володимир 
Володимирович 

директор комунального некомерційного підприємства 
«Київська міська клінічна наркологічна лікарня 
«Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)» 

 


