
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Прізвище, ім’я, по батькові Муратов Георгій Рафикович
Працює: Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради
«Обласна дитяча клінічна лікарня»
Посада : директор 
Громадянство: України
Число, місяць і рік народження: конфіденційна інформація 
Місце народження: конфіденційна інформація
Освіта: повна вища медична. Харківський медичний інститут, 1985р., 
спеціальність -  «Педіатрія», кваліфікація -  лікар-педіатр; Магістр 
Публічного управління та адміністрування, Харківський національний 
медичний університет, 2021р.
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук, доцент 
Володіння мовами: українською, російською - вільно., англійською - із 
словником
Нагороди, почесні звання: Заслужений лікар України
Загальний стаж роботи: 42 роки
Стаж державної служби: -
Депутат ради: -
Стягнення : не має

Муратов Георгій Рафикович працює в Комунальному некомерційному 
підприємстві Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» 
з 01.08.1986 року.

Муратов Георгій Рафикович працює в Комунальному некомерційному 
підприємстві Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» 
з 01.08.1986 року.

В 1985 року закінчив педіатричний факультет Харківського медичного 
інституту з відзнакою.

Після закінчення інтернатури з 1986 року працював лікарем-педіатром 
в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні.

З 27.08.1986 року переведений на посаду лікаря-анестезіолога- 
реаніматолога в реанімаційне відділення.

З 1990 року працював асистентом кафедри госпітальної педіатрії 
Харківського державного медичного університету і продовжував працювати 
за сумісництвом лікарем Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

В березні 1991 року Муратов Г.Р. захистив дисертацію на тему: 
«Діагностичне значення ультразвукового дослідження венозної



гемодинаміки печінки у дітей раннього віку, хворих на ускладнену форму 
бронхопневмонії». Присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 01.11.1996 року працював лікарем з ультразвукової діагностики 
Обласної дитячої клінічної лікарні.

З серпня 1997 року працював на посаді заступника головного лікаря з 
медичної частини Обласної дитячої клінічної лікарні.

З червня 2005 року обіймає посаду головного лікаря Комунального 
закладу охорони здоров’я Обласна дитяча клінічна лікарня.

З вересня 2018 року - директор Комунального некомерційного 
підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня».

В 2021 році закінчив навчання в Навчально-науковому інституті 
післядипломної освіти Харківського національного медичного університету 
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітнім 
ступенем другого рівня вищої освіти та набув ступінь магістра публічного 
права та адміністрування.

Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії, організації і управління 
охороною здоров’я, магістр публічного права та адміністрування.

У 2008 році Указом Президента України присвоєно почесне звання 
«Заслужений лікар України». Рішенням атестаційної комісії Міністерства 
освіти і науки присвоєно вчене звання Доцента кафедри педіатрії.

Нагороджений: Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я 
України (двічі); Почесною грамотою Головного управління охорони здоров’я 
Харківської обласної державної адміністрації (двічі); Дипломом 
Національної медичної премії; Дипломом Лауреата Регіонального рейтингу 
«Харків’янин 2009 року»; Почесною грамотою та подякою ректора 
Харківського національного медичного університету (тричі); Подякою та 
Почесною грамотою адміністрації Ленінського раїну м. Харкова (тричі); 
Грамотою Харківського медичного товариства; Грамотою Управління 
служби безпеки України Харківської області; Почесною грамотою 
Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я 
(двічі); Подякою та Почесною Грамотою Голови Харківської обласної ради; 
Подякою секретаря Харківської міської ради; Обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я України.

Заступник директора з медичної частини Олена ПУШКАР


