
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про проведення службового 
розслідування 
 

 

На виконання листа Міністерства охорони здоров’я України від 21.10.2021 

№26-04/30605/2-21 щодо проведення останнім аналізу поточного рівня 

готовності закладів охорони здоров’я м.Запоріжжя до запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

COV-2; встановлення незадовільного стану проведеної роботи з боку директора 

департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради та щодо розгляду 

питання доцільності перебування на своїй посаді директора департаменту 

охорони здоров’я Запорізької міської ради Ушакової В.В., керуючись Порядком 

проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей 

Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950 (зі 

змінами), 

1. Провести службове розслідування стосовно директора департаменту 

охорони здоров’я Запорізької міської ради Ушакової Вікторії Василівни. 
2. Для проведення службового розслідування утворити комісію у складі: 

 

 

Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Члени комісії: 

 

Кулеш Ірина Олександрівна - медичний директор, завідуючий 

відділенням Комунального 

некомерційного підприємства 

«Обласна інфекційна клінічна 

лікарня» Запорізької обласної ради; 

голова постійної комісії з питань 



охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Запорізької міської 

ради 

Лисенко Віталій Володимирович  голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

Мотовиця Наталя Яківна - старший викладач кафедри 

організації охорони здоров’я, 

публічного управління та 

адміністрування ДЗ «ЗМПАПО МОЗ 

України» 

Царенко Олексій Михайлович  радник Запорізького міського голови 

(поза штатом) 

 

Баранник Олена Леонідівна - начальник відділу правової допомоги 

та судової роботи управління з питань 

правового забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів  

департаменту правового забезпечення  

Запорізької міської ради 

 

Косогор Юлія Андріївна - заступник начальника управління 

реформ і розвитку медичної допомоги 

– начальник відділу лікувально- 

профілактичної допомоги 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації (за згодою) 

 

Колерова Марина Євгенівна - завідувачка відділення організації 

епідеміологічних досліджень ДУ 

«Запорізький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я 

України» (за згодою) 

 

3. Комісії розпочати службове розслідування  12.11.2021  та закінчити не 

пізніше 12.12.2021. 

4. За результатами службового розслідування скласти акт та подати його 

на розгляд секретарю Запорізької міської ради Куртєву А.В. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                        Анатолій КУРТЄВ 
 




