
ПРОТОКОЛ №6
установчих зборів 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ-
СОЮЗ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

Місто Львів 26 липня 2019 року

Присутні з правом голосу:
1. Засновник Дубей Леонід Ярославович (громадянин  України)

2. Засновник Возниця Ярема Володимирович (громадянин  України)

3. Засновник Голуб Тетяна Вікторівна (громадянка України) 

Запрошені з правом голосу:   
1. Кушнір Антін Зеновійович (громадянин України)

2. Бойчук Денис Віталійович (громадянин  України)

Запрошені без права голосу: 
1. Юрас Андрій Михайлович (громадянин  України)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря зборів.

2. Прийняття рішення про участь у конкурсі з формування Ради громадського

контролю при Національній службі здоров’я України. 

3. Прийняття  рішення  про  обрання  кандидата  для  участі  у  конкурсі  з

формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я

України.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. По першому питанню порядку денного 
Слухали:  Голуб  Тетяну Вікторівну,  яка  запропонувала  обрати  Головуючим

Установчих зборів засновників Дубей Леоніда Ярославовича, а Секретарем –

Бойчука Дениса Віталійовича.

Голосували:
«за»- одноголосно;

0 - «проти»;

0 -«утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:  обрати  Головуючим  Установчих  зборів  -  Дубея  Леоніда
Ярославовича, а Секретарем – Бойчука Дениса Віталійовича.

2. По другому питанню порядку денного
Слухали:  Дубея  Леоніда  Ярославовича,  який  запропонував  взяти  участь  у

конкурсі  з  формування Ради  громадського  контролю при Національній  службі

здоров’я України. 

Голосували:
«за»- одноголосно;

0 -«проти»;

0 - «утримались»
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Рішення прийнято.

Ухвалили:  взяти участь  у конкурсі з формування Ради громадського контролю

при Національній службі здоров’я України. 

3. По третьому питанню порядку денного
Слухали:  Голуб Тетяну Вікторівну, яка запропонувала обрати  кандидатом для

участі у конкурсі з формування Ради громадського контролю при Національній

службі здоров’я України - Юраса Андрія Михайловича.

Голосували:
«за» - одноголосно;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:  обрати  кандидатом для  участі  у  конкурсі  з  формування  Ради

громадського  контролю  при  Національній  службі  здоров’я  України -  Юраса
Андрія Михайловича.

Невід’ємною  частиною  Протоколу  №6 Установчих  зборів  ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ  «УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ  ПЕДІАТРІЇ-СОЮЗ  МЕДИЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»   є  реєстр  осіб,  які  брали  участь  в  установчих  зборах
(Додаток №1).

Головуючий установчих зборів засновників                                    Л.Я. Дубей

Секретар установчих зборів засновників                                       Д.В. Бойчук 
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Додаток №1 до Протоколу №6 від 26 червня 2019 року
установчих зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ-СОЮЗ

МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах

ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ-СОЮЗ МЕДИЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

№

п/п

Прізвище, ім’я та по
батькові особи

Дата
народження

Для іноземців та осіб без
громадянства також дані

національного паспорта або
документа, що його замінює

Особистий підпис

1 Дубей Леонід

Ярославович

07.06.1969

року

паспорт громадянина України серії № 

АА 348900, виданий Ленінським  РВ 

УМВС України у Вінницькій області, 

26.09.1996 року

2 Возниця Ярема

Володимирович

21.10.1947

року

паспорт громадянина України серії КА 

576812, виданий Франківським РВ 

УМВС України  у Львівській області 

20.09.1997 року

3 Голуб Тетяна

Вікторівна

16.08.1968

року

паспорт громадянина України серії ТТ 

188417, виданий Солом'янським РВ 

ГУДМС України в місті Києві 

01.10.2013 року

4 Кушнір Антін

Зеновійович

12.09.1981

року

паспорт громадянина України серії КС 

7590804, виданий Сихівським 

РВЛМУГУМВС України у Львівській 

області 04.03.2010 року

5 Бойчук Денис

Віталійович

23.11.1993

року

паспорт громадянина України № 

002856449, виданий органом 0512, 

23.01.2019 року

6 Юрас Андрій

Михайлович

26.11.1985

року

паспорт громадянина України серії КВ 

891895, виданий Яворівським РВ УМВС

України у Львівській області 11.03.2002 

року

Головуючий установчих зборів засновників                                                                                    Л.Я. Дубей
Секретар установчих зборів засновників                                                                                        Д.В. Бойчук 
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ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
ПЕДІАТРІЇ-СОЮЗ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

42739263

Місцезнаходження юридичної особи:

01103, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, БУДИНОК 26, ОФІС 131

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань:

08.01.2019, 1 070 102 0000 080506

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 

юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 

обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:

ДУБЕЙ ЛЕОНІД ЯРОСЛАВОВИЧ - керівник
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Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 

юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 

обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:

відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 

статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на 

обліку:

09.01.2019, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000 

08.01.2019, 265519004091, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, ДПI У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 39439980 (дані про 

взяття на облік як платника податків) 

08.01.2019, 10000001406483, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, ДПI У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 39439980 (дані про 

взяття на облік як платника єдиного внеску) 

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку

з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням 

адміністративної реформи" 

Дані про основний вид економічної діяльності:

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:

10000001406483

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його 

економічної діяльності:

відомості відсутні

Дата та час видачі виписки:

11.01.2019 10:12:36

Внесено до реєстру:

ЄФИМЕЦЬ Ю.С.

Сформовано документ:
 (підпункт 4 пункту 1 Наказу 
Міністерства юстиції України 
від 25 листопада 2016 року № 
3359/5)

ЮЗЬКОВА Ю.О.
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Національна служба 

здоров’я України 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з формування Ради громадського контролю при

Національній службі здоров’я України

Я, Юрас Андрій Михайлович ,  прошу долучити мене до участі у конкурсі з

формування  Ради  громадського  контролю  при  Національній  службі  здоров’я

України (далі – Рада). Повідомляю про відсутність визначених Законом України

«Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування  населення»

обмежень щодо входження до складу Ради. 

29.07.2019                                                    Юрас Андрій Михайлович    

________________________

(Дата)

_______________________________________________

(Підпис)

.             ____________________________________________________

                                             (ПІБ кандидата)
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АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Юрас Андрій Михайлович,  народився 26 листопада 1985 року в  місті

Яворів, Яворівського району Львівської області. Українець, громадянин України.

З  вересня  1992  року  до  липня  2003  року  навчався  у  Новояворівській

середній школі №1, де отримав атестат про середню освіту.

У  липні  2003  року  вступив  на  медичний  факультет  №2  Львівського

національного медичного університету імені Данила Галицького, який закінчив із

відзнакою  в  2009  році.  З  2009  по  2011  роки  проходив  інтернатуру  на  базі

Рівненської  дитячої  міської  лікарні  та   Львівського  національного  медичного

університету імені Данила Галицького.

З  2011  по  2016  роки  працював  в  КЗ Центр  первинної  медико-санітарної

допомоги №3 міста Рівне на посаді лікаря-педіатра дільничного. З 2016 року по

даний  час  працюю  в  приватній  поліклінці  “Веселка”  у  місті  Львів  на  посаді

лікаря-педіатра та лікаря-алерголога дитячого.

З  2019 року є  членом Української  академії  педіатрії  та  головою комітету

грантів цієї академії.

Ні  я,  ні  мої  близькі  рідні  до  кримінальної  чи  адміністративної

відповідальності не притягувалися.

Домашня адреса: м. Новояворівськ, вул. Юрія Липи, 2, кв. 18, 81053.

29.07.2019
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Мотиваційний лист

Доброго дня, мене звати Андрій Юрас, я є практикуючим лікарем-педіатром

та  дитячим  алергологом  у  приватній  клініці  у  Львові  та  членом  Української

академії педіатрії. 

Дізнавшись  із  повідомлення  на  сайті  НСЗУ  про  оголошення  конкурсу  з

формування  ради  громадського  контролю  при  НСЗУ  вирішив  подати  свою

кандидатуру,  оскільки  вважаю,  що  прозорість,  справедливість  та  формування

чітких  правил  для  усіх  зацікавлених  сторін  є  запорукою  формування  якісної

системи медичної допомоги в Україні.

Я  є  палким  прихильником  реформування  системи  охорони  здоров'я  в

Україні  на  справедливих  та  прозорих  засадах  та  за  європейским  або

американським зразками.

Важаю,  що  в  Україні  є  всі  необхідні  передумови  для  побудови  якісної,

справедливої та сучасної системи надання медичної допомоги для населення.
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