
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 
 

Засідання «круглого столу» на тему: 

«Напрями розвитку системи організації 

стоматологічної допомоги в Україні» 
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П Р О Г Р А М А 

Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,  

народний депутат України  

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна  

Вітальне слово народних депутатів України  

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, народний депутат України 

МУСІЙ Олег Степанович 

Тематичні виступи (регламент до 10 хв.) 

«Роль та місце стоматологічної служби на первинній ланці медичної 

допомоги: галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я» 

ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович - завідувач кафедри стоматології 

Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, академік УАННП, віце-

президент Асоціації стоматологів України, доктор медичних наук., професор, 

заслужений діяч науки та техніки України (доповідач від Міністерства 

охорони здоров’я України) 

«Стратегічні напрямки розвитку стоматологічної галузі України» 

МАЗУР Ірина Петрівна - професор кафедри стоматології НМАПО імені 

П.Л.Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України» 

СКРИПНИК Ірина Леонідівна - доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики 

ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця 

«Інноваційний розвиток медицини: роль стоматолога» 

НАДУТИЙ Костянтин Олександрович - заступник голови правління 

Всеукраїнського лікарського товариства, засновник Української медичної 

експертної спільноти 



«Гарантований державний рівень надання стоматологічної допомоги – 

передумова єдиної державної політики у стоматології» 

ВАХНЕНКО Олександр Миколайович - віце-президент ГО «Асоціації 

стоматологів України», кандидат медичних наук, заслужений лікар України 

«Надання стоматологічної допомоги сільському населенню, яке проживає у 

малих та віддалених селах» 

КОВАЛЕНКО Іван Олексійович - головний лікар КЗ «Черкаська обласна 

стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної ради, заслужений лікар 

України 

«Практичні аспекти організації стоматологічної допомоги населенню 

Київської області» 

СКУЛЬСЬКА Світлана Василівна - головний лікар КЗ  Білоцерківської 

міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка», голова «Стоматологічної 

асоціації Київщини», кандидат медичних наук, заслужений лікар України 

«Стоматологія – дилема в умовах медичної реформи в Україні» 

САВЧЕНКО Володимир Віталійович - головний стоматолог управління 

охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, головний лікар 

обласного КЗ «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка», 

заступник директора медичного інституту Сумського державного університету 

зі стоматології, голова ГО «Сумський обласний осередок асоціації стоматологів 

України», кандидат медичних наук, заслужений лікар України 

«Партнерство приватної та комунальної стоматології – як не втратити 

кадровий потенціал лікарів-стоматологів» 

ФІЛІППЕНКОВА Лариса Олександрівна - доцент кафедри ортопедичної 

стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет», президент 

ГС «Всеукраїнська спілка безперервної медичної освіти», в.о. президента ГСО 

«Українська асоціація цифрових стоматологічних технологій», кандидат 

медичних наук 

«Про спеціальність лікаря-пародонтолога в Україні» 

БІЛОКЛИЦЬКА Галина Федорівна - завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика, президент ВГО «Асоціація лікарів-

пародонтологів України», доктор медичних наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України 

«Можливі шляхи розвитку наукових досліджень у стоматології в Україні» 

МАЛАНЧУК Владислав Олександрович – завідувач кафедри хірургічної 

стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор 



«Сучасні виклики та вимоги щодо неперервного професійного розвитку 

лікарів-стоматологів» 

ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна - директор Інституту стоматології 

НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор 

 

О б г о в о р е н н я: 

 

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна - заступник голови Комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України 

УГРИН Мирон Миронович - президент Національної спілки стоматологів 

України 

ДОВГАЛЬ Сергій Миколайович - завідувач стоматологічного відділення 

Полонської ЦРЛ, Хмельницька область 

СОЛДАТОВ Всеволод Кімович - головний лікар Житомирського обласного 

стоматологічного медичного об’єднання 

САНДУЛЯК В’ячеслав Назарович - радник голови Чернівецької обласної 

державної адміністрації, віце-президент Національної спілки стоматологів 

України, експерт з економічних питань 

ЛЮЛЯ Ігор Іванович - головний лікар ПрАТ «Обласна стоматологічна 

поліклініка», Вінницька область 

ОЖОГАН Зіновій Романович - завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних 

наук, професор 

ЛЕВИЦЬКА Валентина Іванівна - заступник головного лікаря КЗ 

«Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» 

МАЗУР Ірина Петрівна - професор кафедри стоматології НМАПО імені 

П.Л.Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України» 

МУСІЙ Олег Степанович - заступник голови Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я, народний депутат України 

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний 

депутат України  

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна 

 


