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Н

ародився 13 жовтня 1968 р. у с. Негівці Калусько
го району ІваноФранківської області. Батько, Ярослав
Васильович, працював водієм, а мама, Ганна Степанівна, —
бібліотекарем.
У 1994 р. закінчив факультет педіатрії Львівського дер
жавного медичного інституту та протягом наступних трьох
років був лікаремінтерном (спеціальність «Анестезіо
логія») у Зарічненській центральній районній лікарні
Протягом 1997–1999 рр. Віталій Ярославович очо
лював відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Зарічненської ЦРЛ, а впродовж 1997–1999 рр. обіймав
посаду заступника головного лікаря з лікувальної робо
ти цієї лікарні.
У 2001–2002 рр. він працював лікареманестезіоло
гом у Рівненському пологовому будинку № 1, з 2002 до
2005 р. — директором Рівненського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Уп
родовж 2005–2006 рр. В. Я. Бойко був головним лікарем
Рівненської обласної дитячої лікарні, а в 2006–2007 рр.
виконував обов’язки начальника управління охорони
здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації.
Протягом 2007–2010 рр. він обіймав посаду головного
лікаря Рівненської обласної дитячої лікарні. З 2010 р. —
начальник управління охорони здоров’я Рівненської об
ласної державної адміністрації.
Високий професіоналізм, життєва мудрість, напо
легливість та відповідальність — ось ті риси, завдяки

яким Віталій Бойко досягає кар’єрних висот. Проте ос
нову його успіху було закладено ще в період навчання
у Львівському державному медичному інституті (нині
— Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького). Віталій Ярославович нама
гається не втрачати зв’язку із alma mater, часто відвідує
виш.
Він неодноразово був нагороджений грамотами уп
равління охорони здоров’я Рівненської облдержадмі
ністрації, Рівненської облради, Міністерства охорони
здоров’я України. У 2012 р. йому присвоєне звання
«Заслужений лікар України».
Віталій Бойко щасливий у шлюбі. Його дружина
Світлана Антонівна — лікар акушергінеколог, завідувач
відділення КЗ «Обласний перинатальний центр» Рів
ненської обласної ради. Разом вони виховують доньку
Ольгу та сина Олександра. Дочка продовжила справу
батьків і здобуває освіту на факультеті лікувальної спра
ви Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького.
Захоплення В. Я. Бойка — гірськолижний спорт,
шахи.
Його життєве кредо: «Поспішаю допомагати лю+
дям!». А улюблений вислів — «Стався до людей так, як
ти хотів би, щоб вони ставилися до тебе».

Виїзне засідання колегії УОЗ РОДА в м. Березне
Рівненської області, 2012 р.
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