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П’ятий випуск серії «Охорона здоров’я Вінниччини в особах»
присвячено заслуженому лікарю України, відміннику охорони
здоров'я, талановитому керівнику та реформатору – Миронюку
Володимиру Олександровичу.
Збірник матеріалів стане в пригоді тим, хто вивчає історію
медицини, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, а також усім,
кого цікавить постать Миронюка Володимира Олександровича.
© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2022
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Від укладачів
Проєкт «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» розпочатий у
2016 році Вінницькою обласною науковою медичною бібліотекою.
Нині цей заклад реформований у відділ медичних наук ВОУНБ ім.
К. А. Тімірязєва, який продовжує серію випусків видань,
присвячених керівникам та кращим спеціалістам галузі.
П’ятий випуск цієї серії, який підготовлено у форматі збірника
матеріалів, присвячено Володимиру Олександровичу Миронюку з
нагоди 75-річчя від дня його народження.
Ще в шкільні роки Володимир Олександрович мріяв стати
кораблебудівником, але для цього потрібно було любити фізику та
математику, і хоча закінчив школу із золотою медаллю, ці предмети
не входили до списку найулюбленіших. Тому вирішив вступати до
медичного університету. Він міг стати чудовим практикуючим
лікарем. Для цього були всі умови: навчання в престижному закладі
– Львівському державному медичному інституті, інтернатура в
Луцьку, початок практики в Жмеринській залізничній лікарні. Але
згодом доля зробила крутий віраж і привела його з лікарняних палат
до кабінетів управління охорони здоров’я. 30 років Володимир
Олександрович самовіддано працював в управлінні охорони
здоров’я Вінниччини. З 2002 по 2005 роки очолював його.
Заслужений лікар України, відмінник охорони здоров’я В. О.
Миронюк уособлює собою категорію людей, відданих своїй справі,
професіоналів з великої літери. Майже п’ятдесят років він
присвятив розбудові, реформуванню та організації охорони
здоров’я Вінниччини.
Збірник містить статті про ювіляра, автором яких є його друзі й
колеги, а також бібліографічні описи його видань, публікацій,
інтерв’ю, вміщених у періодиці, та фотоматеріали.
Матеріал розміщений у чотирьох розділах, у межах яких – за
прізвищами авторів статей в алфавітному порядку. У кінці видання
наведена інформація про авторів статей.
При підготовці збірника використовувались матеріали з фонду
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відділу медичних наук та сектору газетної періодики ВОУНБ ім. К.
А. Тімірязєва, а також музею Вінницької обласної клінічної лікарні
ім. М. І. Пирогова.
Ми вдячні всім, хто долучився до реалізації проєкту «Охорона
здоров’я Вінниччини в особах», та маємо надію й надалі
продовжувати його.
Видання розміщено на вебсайтах відділу медичних наук
https://www.vinmedlib.org.ua/bibliografichnij-pokazhchik та ВОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва https://www.library.vn.ua
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Деякі дороги ведуть більше до долі,
ніж до пункту призначення.
Жуль Верн
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ОСНОВНІ ДАТИ
3 червня 1947 року – народився у с. Могилівка Жмеринського
району.
1965 рік – закінчив Гніванську середню школу із золотою медаллю.
1971 рік – закінчив факультет лікувальної справи Львівського
медичного інституту.
1972 рік – закінчив інтернатуру, яку проходив у Любишеві на
Волині.
1972–1974 роки – служба в армії.
1974 рік – повернувся в Жмеринку на посаду лікаря-отоларинголога
в залізничну лікарню.
1976 рік – призначений на посаду інспектора відділу охорони
здоров’я Вінницького обласного виконавчого комітету.
1978 рік – призначений завідувачем планово-фінансового сектору
відділу охорони здоров’я Вінницького обласного виконавчого
комітету.
1999 рік – призначений першим заступником начальника
управління охорони здоров’я Вінницької ОДА.
2002 рік – очолив управління охорони здоров’я Вінницької ОДА.
Серпень 2005 року – заступник головного лікаря з організації
хірургічної допомоги у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.
М. І. Пирогова.
З 2019 року – заступник головного лікаря з питань реалізації
програм реформ та медичного страхування в охороні здоров’я у
Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова.
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«ПОКИ ЖИВУ, СВІЧУ ЛЮДЯМ»
Ми звикли до того, що символом медицини є чаша, оповита
змією. Але найпершим символом був інший – запалена свіча, яка
ніколи не згорає і не гасне. Ці старі медичні клейноди ілюструють
та уособлюють подвиг щоденної важкої праці медиків.
Народився Володимир Олександрович Миронюк 3 червня 1947
року в с. Могилівка Жмеринського району в селянській родині і був
молодшим серед трьох дітей, старші брат та сестра були двійнята.
У 1965 р. закінчив Гніванську середню школу із золотою
медаллю. Мріяв стати кораблебудівником і мав намір вступати до
Миколаївського інституту кораблебудування. Але оскільки великої
любові до фізики та математики не плекав, вирішив стати медиком і
вступити до медичного факультету Чернівецького університету.
Коли вже був на вокзалі, зустрів однокласниць, які їхали до Львова
випробувати долю в Львівському медичному інституті, і Володимир
вирішив спробувати з ними. Склавши успішно один екзамен, став
студентом. У 1971 році закінчив факультет лікувальної справи
Львівського медичного інституту. Після навчання був розподіл на
проходження інтернатури, направили хірургом на Волинь, але
оскільки посади хірурга не було, то запропонували посаду
отоларинголога в Любишеві (це під Пінськом) на Волині. Через два
місяці звідки був призваний до лав Радянської армії.
Служив у місті Долина Івано-Франківської області в хімічній
роті. Посада була рідкісна – лікар-ентомолог. Одночасно
командував взводом. За 10 місяців до демобілізації Володимира
Миронюка було призначено начфіном частини, що вплинуло на
його подальшу долю – у Володимира Олександровича розкрився
талант фінансиста й керівника.
У 1974 році він повернувся в рідну Жмеринку на посаду
лікаря-отоларинголога в залізничній лікарні. У 1976 р. зустрів свою
долю – вінничанку Галину; молоде подружжя переїхало до Вінниці.
9

Новою віхою в житті Володимира Олександровича стало
призначення його на посаду інспектора облздороввідділу. Це був
початок нелегкого шляху Миронюка-керівника, коли розкрилися
його організаторські здібності, цілеспрямованість, твердий
характер.
Згодом
його
призначили
завідувачем
планово-фінансового сектору – він став у той час єдиним у
Радянському Союзі фінансистом з медичною освітою.
З перших днів роботи на відповідальній посаді виявився твердий
непоступливий характер завідувача сектору. Характерний такий
приклад: на Всесоюзному зібранні планово-фінансових працівників
з усіх областей колишнього Союзу, що відбувся у Вінниці в 1977
році, в присутності заступника міністра охорони здоров’я СРСР з
планово-фінансових питань В. Головтеєва молодий завідувач
поправив самого Марковського (на той час завідувач обласного
відділу охорони здоров’я). І хоча йому потім за це нагоріло, надалі
ніколи не підлаштовувався під начальника, а працював у
співдружності з ним.
У цей час в області розгортається масове будівництво
лікувально-профілактичних закладів. Планово-фінансовий сектор і
його начальник мали забезпечити фінансування цієї справи. Робота
велась у тісному контакті з оргметодвідділом обласної лікарні, який
розробив науково-методичні рекомендації із задоволення потреби й
розрахував потужність цих закладів. Велика заслуга в тому, що
будівництво велося згідно з вимогами науки та практики, належить
Володимиру Олександровичу та керованому ним сектору.
Повною мірою талант Миронюка розкрився в роки становлення
охорони здоров’я незалежної України, коли проявилися його
здібності фахівця-економіста високого рівня й лікаря одночасно.
Державне джерело фінансування зменшувалось, і Володимир
Олександрович Миронюк розробив систему позабюджетного
фінансування. У жодному підручнику з економіки її не описано,
вона
народилася
в
скромному
кабінеті
завідувача
планово-фінансового сектору Вінницького обласного управління
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охорони здоров'я.
Ось її основні складові:
 надходження готівкових коштів, що поступають від платних
послуг, впровадження елементів добровільного медичного
страхування, незважаючи на відсутність закону, від укладання
спільних угод з підприємствами, установами й організаціями,
відшкодування вартості лікування хворих, що постраждали під
час дорожньо-транспортних пригод тощо;
 у вигляді натуральної оплати зерном, цукром, іншими
продуктами
харчування,
будівельними
матеріалами,
медикаментами тощо;
 гуманітарної допомоги.
Загалом відпрацьовано понад 25 напрямків надходження
позабюджетних коштів. Це дало області третину всіх коштів, що
потрібні були охороні здоров'я (для прикладу, у Тернопільській
області цей відсоток не перевищував 3–4). Раніше за інші області
медичні працівники Вінниччини своєчасно отримували заробітну
платню, хворі були забезпечені харчуванням, хоча проблем у цій
галузі ще вистачало.
1999 рік В. О. Миронюк зустрів на посаді першого заступника
начальника управління охорони здоров'я, а вже у 2002 році сам
очолив управління, що стало закономірним результатом пройденого
шляху. За час керівництва Володимира Олександровича охорона
здоров'я області отримала подальший поступальний розвиток.
Були досягнуті вагомі позитивні результати передусім у розділі
охорони здоров'я материнства і дитинства, який завжди в області
був пріоритетним. Завдяки комплексній програмі дій досягнуто
європейських стандартів медичної допомоги матерям і дітям:
практично повного моніторингу здоров'я вагітних жінок, фактичної
ліквідації материнської смертності, зниження смертності в
немовлят до 0,6–0,7 %. Зокрема, відкрито дві черги нового
протирадіаційного
корпусу
обласної
дитячої
лікарні,
укомплектованого сучасним обладнанням; усі пологові стаціонари
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області забезпечені новітньою дихальною апаратурою, придбано
необхідну кількість апаратів для ультразвукового обстеження,
відкрито обласне відділення реанімації новонароджених, яке
забезпечено реанімобілями та здатне пролікувати всіх
новонароджених дітей області, що потребують невідкладної
допомоги.
В області було призупинено розповсюдження туберкульозу й
досягнуто тенденції на його поступове зниження. Цього вдалось
досягти завдяки більш повному виявленню хворих на ранніх стадіях
(майже 55 % хворих виявляються активно), високоефективному
адресному використанню протитуберкульозних препаратів,
якісному покращенню матеріально-технічного забезпечення
протитуберкульозної служби тощо.
Під час керівництва Володимира Олександровича почалася
структурна перебудова системи за рахунок впровадження сімейної
медицини. Розвиток цієї первинної ланки в системі медичної
допомоги було поставлено на наукову основу. Разом з науковцями
ВНМУ розроблено програму підготовки та перепідготовки
сімейних лікарів, прийнятий та неухильно виконувався план
розгортання нових сімейних амбулаторій, що мають належне
матеріально-технічне оснащення.
«За підсумками роботи область постійно входила до першої
трійки щодо стану медичної допомоги в Україні.
Адже сьогодні не всі розуміють, що таке сімейний лікар. Його
об’єктом повинен бути не хворий, а окрема сім’я, якою він
опікується. Тобто першочерговим є причина, а не наслідок. Може
сім’я бути здоровою, або навпаки, хворою: довго не має дітей,
часті невиправдані аборти, нездорові стосунки, і це все впливає на
здоров’я сім’ї, на кожного її члена. Ось таким має бути сімейний
лікар. Ми сьогодні в гонитві за нововведенням понастворювали 47
сімейних амбулаторій, але ж працюють одиниці.
На одного лікаря припадає 1 200 пацієнтів, з яких майже тисяча
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– хворі. А в Білопіллі Козятинського району на сімейну пару лікарів,
до речі, працюють вони високопрофесійно, припадає 9 сіл, більше
трьох тисяч мешканців. Ми забуваємо, що сімейна медицина – це в
першу чергу профілактика та запобігання захворюваності.
До речі, цікавий факт: найкращий сімейний лікар виходить з
педіатра. Можливо, тому, що він відчуває постійну прив’язаність
до дітей, а при спілкуванні з батьками знає про мікроклімат в сім’ї.
Але все одно – психології сімейного лікаря він не має. Я вже говорив
з ректором, Василем Морозом, про те, що в медуніверситеті
потрібно відкривати факультет сімейного лікаря. Підготувати
відповідних викладачів, створити програму, і щоб молодь, яка
вступала б на цей факультет, чітко усвідомлювала свою роль і
місце в медичній галузі. Майбутнє за сімейним лікарем –
однозначно, але це має стати не тимчасовою модою, а системною
тяжкою працею, яку за два роки аж ніяк не зробиш. Ми не маємо
під це ані матеріальної, ані законодавчої бази».
Акцент було зроблено на сільській мережі медичних закладів,
що зумовлено двома обставинами: гіршим станом здоров’я
сільського населення та необхідністю подолання негативних
наслідків розмежування бюджетів на районному та сільському
рівнях.
З 2005 по 2019 рік В. О. Миронюк обіймав посаду заступника
головного лікаря з організації хірургічної допомоги у Вінницькій
обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова. З введенням нової
системи в організації охорони здоров’я з березня 2019 року обіймає
посаду заступника головного лікаря з питань реалізації програм
реформ та медичного страхування в охороні здоров’я.
Володимир Олександрович Миронюк: «Фактично, так як і всі
області, ми починали з нічого. Нинішня організація охорони
здоров’я була запроваджена з березня 2019 року, і все необхідно
було робити по-новому. Створювати нові положення, потрібно
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було вносити зміни до колективного договору, в положення про
лікарню. Потрібно було складати стратегічний план на три роки, в
цьому році він вже закінчується і потрібно буде робити новий,
переробити всі посадові інструкції, навчати персонал,
налаштовувати їх, тому що люди звикли до певної системи з
показниками, які оцінювались аналізом роботи, від якої залежало
матеріальне заохочення. А в нинішній системі враховуються зовсім
інші показники, які оцінюються грошима.
От і сьогодні лікарня отримала новий договір з Національною
службою охорони здоров’я. Сиджу, опрацьовую тарифи по
кожному з розділів (їх у нас вісімнадцять на сьогодні), кожен з яких
має свій пакет послуг, зі своїм тарифом за кожну послугу або
окремий пролікований випадок, і це потрібно все знати. Чим більше
ти пролікуєш хворих, тим більше отримаєш грошей. Така система
оплати. Ця робота сьогодні непроста, але ми працюємо. Потрібно
знати Договір з Національною службою здоров’я (показує стос
паперу), багато постанов Кабінету міністрів України, остання
постанова дуже об’ємна, близько тисячі сторінок, усі ці постанови
потрібно вивчати і доводити до людей, щоб кожен знав свій розділ.
Раніше персонал не приймав і не сприймав цих змін, сьогодні –
вже сприймає, тому що колектив мотивований працювати.
Особливо з того часу, коли заробітну плату підвищили, і вони
знають, що вони можуть отримати додаткову винагороду за
надані послуги. Хоч кількість населення в області зменшилось,
зменшилась і кількість хворих відповідно, але сьогодні ми маємо
змогу приймати хворих з усіх регіонів України. Раніше ми приймали
хворих з інших областей на договірній основі за певну плату, тепер
ми приймаємо пацієнтів з усіх регіонів, тож Національна служба
здоров’я це враховує і перераховує нам кошти. На даний момент,
під час військового стану, ми звітуємо, як і раніше, проте лікарню
фінансують на 1/12 річного бюджету на місяць, незалежно від
кількості пролікованих пацієнтів».
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Із запровадженням змін в організації охорони здоров’я було
реформовано
всі
хірургічні
відділення
в
клінічні
високоспеціалізовані центри, що має певну вагу серед медичних
закладів в Україні. І вже сьогодні, в такій непростій ситуації в країні,
поранені, які лікуються в обласній лікарні, досить високо оцінюють
її можливості в якості надання медичних послуг.
Також реформовано акушерсько-гінекологічні відділення. Було
три самостійних структурних підрозділи – відділення патології
вагітних, гінекологічне відділення і центр планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я. Був заступник з акушерства та
гінекології, посада якого сьогодні скорочена. За ініціативи В. О.
Миронюка створили обласний перинатальний центр, до якого
увійшли всі ці структурні підрозділи. Сьогодні обласний
перинатальний центр має таку структуру:
 Обласний Центр планування сім’ї, репродукції людини і
медико-генетичного консультування
 Відділення патології вагітних
 Відділення інтенсивної терапії новонароджених
 Гінекологічне відділення
Керівник перинатального центру – Кукуруза Інна Леонідівна.
Складні пологи сконцентровані у відділенні патології вагітних,
тому й тарифи передбачені складні: допомога при важких пологах
за один пролікований випадок становить згідно з тарифом 15101
грн; допомога новонародженим дітям з вагою до 1500 грамів
становить згідно з тарифом 135 тис. грн на дитинку, яку треба
виходити; а дитина вагою від 1500 грамів і більше – близько 33 тис.
грн, що для лікарні – суттєвий баланс.
Має лікарня на сьогодні багато хворих із внутрішньо
переміщених осіб, які звертаються за акушерсько-гінекологічною
допомогою, у тому числі й за допомогою при пологах.
У проєкті будівництво нового обласного перинатального центру
з найсучаснішим медичним обладнанням, яке мало розпочатись
цього року за програмою «Великого будівництва». Зараз центр
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розташований у старих корпусах, і там, звичайно, умови не такі, як в
новому хірургічному корпусі, який вражає високим рівнем
обладнання, умовами лікування й перебування пацієнтів.
На думку Володимира Миронюка, це саме та робота, де він може
проявити себе не тільки як керівник, а як висококваліфікований
лікар, як людина, душа якої не зачерствіла в керівних кабінетах і яка
й досі відкликається болем на біль кожного пацієнта. Володимир
Олександрович вкладає у вирішення проблем усі свої навики, весь
свій багаторічний досвід.
Але найдорожчим у житті Володимира Миронюка завжди була
його сім'я: його вірна супутниця – дружина Галина Миколаївна, це
був його надійний тил, на жаль, вона пішла з життя у 2020 році; його
відрада й щастя, минуле і майбутнє, його вічне – донька Ірина, яка
пішла шляхом батьків й обрала нелегку професію онкогінеколога;
його зять Сергій – соратник і однодумець, хірург, який завжди
по-чоловічому підтримує тестя і з гідністю все життя буде нести
невгасиму свічу – символ лікарів, перейнявши її з рук Володимира
Олександровича; його улюблениця – онука Оленька, якій
виповнилось уже 13 років, і, можливо, вона продовжить династію
лікарів у третьому поколінні.
Ірина Миронюк: «Звичайно, батько вплинув на вибір моєї
професії, я хотіла бути акушером-гінекологом, а він зорієнтував
мене до онкогінекології, де я і залишилась. Для мене батько – більше
«мама», ніж «тато» – так можна сказати. Він все життя
присвятив мені. А зараз весь вільний час присвячує моїй дитині –
доньці Ользі, займається і школою, і всім іншим. Ми з чоловіком не
знаємо навіть, що таке робити уроки, тому що дідусь все це
повністю взяв на себе.
Так само і мене в дитинстві – в школу водив тато, на
батьківські збори – тато, на художню гімнастику – тато,
костюми та музику мені підбирав теж він, усе робив тато. Ми
жили щасливою сім’єю, з тваринками: собаки були, коти є,
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хом’ячки були, папуги були. Усе, що я хотіла, все в мене було.
Він завжди дуже багато працював, міг допізна сидіти на кухні з
паперами, але в нього завжди на всіх вистачало часу, і на роботу, і
на сім’ю. Я ніколи не відчувала нестачі уваги з боку свого батька».

За матеріалами: статті, розміщеної в довідково-біографічному
виданні «Україна медична. Хто є хто» (вип. 3); інтерв’ю в газеті
«Подолія» за 12 грудня 2003 року; інтерв’ю співробітникам відділу
медичних наук.
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ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ ПРО ВОЛОДИМИРА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА
Вітання з ювілеєм!
Вельмишановний Володимире Олександровичу!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним Днем народження!
Як вдало зійшлися зірки, коли Ви прийшли працювати в
Пироговську лікарню! Яким щасливим для колективу став цей день!
Адже сьогодні, в умовах реформації української медицини,
надзвичайно доречним виявилось таке поєднання: вища медична
освіта, Ваш особистий професійний досвід, багаторічні власні
організаційні напрацювання й економічно-аналітичний склад
розуму.
Отже, Вам доручена складна й відповідальна частина
організації роботи в нинішніх умовах найстарішого на Вінниччині
лікувального закладу. Упродовж останніх років Ви ведете її вміло та
впевнено.
Прийміть щиру подяку за Вашу відданість справі, за терпіння
та організаційний талант. Нехай практичний досвід та накопичена
енергія будуть і надалі сприяти успішній роботі, а Ваша мудрість
завжди буде прикладом для колег.
Багатьох Вам років сумлінної плідної праці! Нехай Господь
дарує Вам здоров’я, а янголи оберігають Вас і Ваших рідних! Нехай
доля буде прихильною до Вас, даруючи радість життя та незрадливу
удачу! Хай завжди панують у Вашому серці – доброта, а у справах –
успіх!
Від імені колективу КНП «ВОКЛ
ім. М. І. Пирогова ВОР»
в. о. директора
Олександр Борисович ЖУПАНОВ
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«Не кожному щастить зустріти на своєму шляху
людину, котра б розуміла тебе з півслова…»
Володимир КОРДОН
Не кожному щастить зустріти на своєму шляху людину, котра
б розуміла тебе з півслова, могла порадити чи підтримати при
прийнятті рішення, стати хорошим та вірним товаришем.
З Володимиром Олександровичем ми познайомились задовго
до того, як я став керівником закладу. Та якось зразу ми відчули і
зрозуміли один одного.
Спочатку були короткі зустрічі, входження у спілкування:
питання – відповіді.
З часом, коли ми стали краще знати один одного, довіряти
один одному, я зрозумів, як мені пощастило в житті.
Володимир Олександрович – прекрасний сім’янин. Вірний,
надійний, відповідальний, відданий одній-єдиній Галі, прекрасний
батько та дідусь для Іринки та Олі.
Як
професіонал,
Володимир
Олександрович
–
висококваліфікований спеціаліст у галузі оториноларингології,
неперевершений організатор охорони здоров’я, заслужений лікар
України.
З ним завжди цікаво. Його висока освіченість завжди
викликає відчуття поваги й заслуговує найвищого визнання. Іноді
подумаєш: як я міг цього не знати? Треба наздоганяти!
За роки нашого спілкування Володимир Олександрович
ніколи не поскаржився на проблеми, нікому не відмовив у допомозі.
За ці якості його поважають та цінують друзі, яких, до речі, не
так і багато, люблять родичі та близькі, пишаються діти.
Я вдячний долі, що свого часу звела мене з такою
непересічною особистістю, як Володимир Олександрович.
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Миронюк Володимир Олександрович
Іван ЛЄТА
Познайомились ми з Володимиром Олександровичем
Миронюком у жовтні 1984 року, коли мене перевели на роботу з
Калинівської ЦРЛ в облздороввідділ.
Володимир Олександрович на той час був начальником
планово-фінансового відділу. Наші відділи – кадрів та
планово-фінансовий – працювали сумісно по атестації медичних
працівників.
На той час категорії присвоювались безтерміново, і тому
кількість їхнього присвоєння регламентувалась. Володимир
Олександрович з притаманною йому ретельністю чітко визначав
кількість категорій, які могли бути присвоєні лікарям, оскільки на
той час кошти були обмежені.
Потім, коли познайомилися з ним ближче, я з подивом
дізнався, що Володимир Олександрович не є професійним
економістом чи фінансистом, а лікар – закінчив Львівський
медичний інститут. Але його природний розум і схильність до
аналізу розгледів на той час завідуючий облздороввідділом
Марковський Степан Антонович, який довірив йому очолити
планово-фінансовий відділ ОЗО.
Декілька слів про Марковського С. А. – людину, яка дала
путівку в життя багатьом головним лікарям, що працювали в ОЗО.
Це і Прудиус П. Г., Олійник М. Г., Бабійчук В. В. і багато інших.
На той час ОЗО був школою підготовки кадрів для охорони
здоров’я. Володимир Олександрович Миронюк створив злагоджену
систему підготовки кадрів – і головних лікарів, і економістів, і
бухгалтерів. Він перший в Україні створив принципи нового
господарського механізму у сфері охорони здоров’я, який оцінював
кількість виконаної роботи, її критерії і якість. Тоді він не був
сприйнятий, а через багато років до нього повернулися, як до
єдиного правильного.
Володимир Олександрович змінив на посаді начальника УОЗ
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О. О. Приходського і з честю продовжив те, що почали С. А.
Марковський
і
О.
О.
Приходський,
–
розбудову
матеріально-технічної бази, створення сучасних, нових структурних
підрозділів і служб.
Працюючи разом з Володимиром Олександровичем, ми
здружилися сім’ями, часто зустрічалися.
Дома в них завжди затишно, тепла атмосфера, яку
підтримувала дружина – Галина Миколаївна. Завжди тебе
зустрічали хлібосольні хазяї, собака Лота, коти й папуги.
Володимир Олександрович дуже любить квіти, і вдома і на
роботі в нього завжди були оранжереї, за якими він доглядав
особисто.
Всі свої якості, і ділові, й особисті, він передає своїй доньці
Ірині, зятю Сергію та онучці Олі.
Побажаємо йому ще багато щасливих років життя і
задоволення від спілкування з нами.
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Маю честь!
Василь МИКОЛЮК
Так можу оцінити наше знайомство з Володимиром
Олександровичем Миронюком, якому вже 44 роки. Тож усі ці роки я
справді мав честь працювати та товаришувати з людиною,
знайомством з якою можна лише пишатися. Володимир
Олександрович – Людина справи. За весь період праці в ДОЗ він
пройшов шлях від інспектора планово-економічного відділу,
начальника відділу, заступника, першого заступника до директора
департаменту в 2002–2005 роках. І який напрямок роботи йому не
довелось би виконувати, а погодьтесь, що, не маючи економічної
освіти, він так опанував цей напрям роботи департаменту, що
економічна служба ДОЗ вважалась кращою в Україні і йому
пропонували посаду заступника міністра охорони здоров'я.
Володимир Олександрович зарекомендував себе як
професіонал. Людина реальної справи, а не порожніх, нехай
красивих слів чи «дзвінких» фраз. І цій справі – розвитку медичної
галузі – він присвятив весь трудовий шлях.
Миронюк – компетентний і мудрий керівник, вправний
фахівець надзвичайно відданий своїй праці. Він енергійний і
товариський, вміє вислухати й порадити, пожартувати й спитати,
пожурити й захистити, бути вимогливим і добродушним водночас.
Це «золоті» якості керівника. За весь період нашої тісної співпраці,
все, що було передового, реформаторського на той час у сфері
охорони здоров'я, ми за його підтримки та допомоги впроваджували
в Могилів-Подільській районній лікарні. На той час про реформу
медицини тільки починали говорити. Медична реформа – дуже
непросте явище, а бути першими взагалі дуже складно. Вінниччина
завжди є першою в багатьох сферах, у тому числі й медицина. За
період керівництва Володимира Олександровича медициною
регіону з багатьох напрямків область, так би мовити, ставала
пілотним регіоном, епіцентром інновацій і першою відчувала
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больові точки.
Володимир Олександрович вболіває за рідну галузь, розуміє її
сутність і вартість, докладав і докладає по-справжньому дієвих
зусиль на її захист і розвиток. Людина, яка постійно в пошуку, бо
розуміла й розуміє, що в нинішньому динамічному світі зупинитись
– означає програти.
Погодьтесь: все, що краще, завжди зосереджувалось на
обласному рівні, а тут за підтримки Володимира Олександровича
ми спромоглися чимало позитивного запровадити в нас на
районному рівні. У 1999 році відкрили першими в області в місті
Могилів-Подільський амбулаторію сімейної медицини, зміцнили
матеріально-технічну базу
нашої лікарні. Було продумано
створення спеціалізованих відділень – кардіології, неврології,
урології, травматології. Впроваджували в практику лікування нові
стандарти. У той час це було передовим рішенням, яке має право на
життя й сьогодні.
Працювати з Миронюком було справді за честь. Володимир
Олександрович – людина широкого світогляду, високого, як
загального, так і професійного інтелекту.
Він взірець для наслідування, шанований колективом керівник
і порадник. Його моральні якості викликають повагу серед
співробітників і колег, адже всі його помисли спрямовані на благо
розвитку сфери охорони здоров'я. Поряд із великою кількістю
управлінських справ, які Володимир Олександрович сумлінно
виконує щодня, завжди знаходить час, аби вислухати кожного,
підтримати чи допомогти. Але найпершим хочу відзначити високе
його уміння – бути Людиною.
Мав честь працювати, а сьогодні й тоді – товаришувати з
Володимиром Олександровичем.
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