
Рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур 
для участі в конкурсі з формування Ради громадського контролю при 

Національній службі здоров’я України 

Витяг з протоколу засідання  

30.07.2019                               11.00                            м.Київ. Офіс ГО «Ранні 
Пташки» 

Присутні члени Асоціації:  

Балясна Олександра Валеріївна – Голова Асоціації батьків передчасно 
народжених дітей «Ранні пташки» 

Бондар Олена Олександрівна – Секретар Асоціації батьків передчасно 
народжених дітей «Ранні пташки» 

СЛУХАЛИ: Балясну Олександру, Голову Асоціації, яка повідомила, що у НЗСУ 
проходить конкурс у з формування Ради громадського контролю при Національній 
службі здоров’я України і присутність пацієнської спільноти батьків передчасно 
народжених дітей в ній важлива, зважаючи на процес реформування вторинної і 
третинної ланки системи охорони здоров’я. 

ВИСТУПИЛИ: Бондар Олена Олександрівна, секретар Асоціації, яка запропонувала  
делегувати податися на консурс Балясну О.В.  

УХВАЛИЛИ: Делегувати до участі у конкурсі Балясну О.В. як представницю 
пацієнтської спільноти батьків передчасно народжених дітей. 

Голосували: члени Асоціації: “за” - 2 члени; “проти”, “утрималися” - не було. 

Голова засідання     ______________   Балясна О.В. 

Секретар засідання ______________ Бондар О.О. 





































 









Я, Балясна Олександра Валеріївна, народилася у м. Києві, 29 березня 2019 року, українка. 

Навчалася у Національному університеті “Києво–Могилянська академія” на факультеті гуманітарних наук, 
отримала диплом бакалавра зі спеціальності культурологія, після чого продовжила навчання за грантовою 
програмою Еразмус Мундус з 2006 по 2008 рік за подвійною магістерською програмою Єврокультура у м. 
Сан-Себастьян в Іспанії, університет Деусто та у м. Кракові в Польщі, Ягеллонський університет. 

З 2013 року активно беру участь у громадській діяльності та благодійності. Від 2016 року є Головою Асоціації 
батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки», з 2018 року спів-засновницею однойменного фонду 
«Ранні пташки», Членкинею Консультаційної ради Європейського фонду турботи про новонароджених дітей 
– EFCNI (Німеччина), є ініціатором ряду проектів з підтримки батьків передчасно народжених дітей, зокрема, 
Всесвітній день передчасно народженої дитини, Пакунок допомоги, Стандарти догляду за новонародженими 
дітьми та інші. 

Є спікером чи учасником неонатальних конферецій, симпозиумів, конгресів України та світу, таких як 
Конгресс спільних європейський неонатологічних спільнот та інших.  Брала участь у Літній школі 
"Трансформація систем охорони здоров’я. Є членом БФ «Пацієнти України». 

Місце роботи – Раненько, виробник товарів для передчасно народжених дітей з 2013 року дотепер. 
  
Я та мої найбдижчі рідні судимостей не маємо. 

Ivan Goro




Мотиваційний лист Балясної О.В. 

Хотіла б висловити свою зацікавленість в участі у Раді громадського 
контролю при НСЗУ. Моя мотивація брати участь у цьому органі полягає в 
покращенні умов виходжування передчасно народжених дітей в Україні, 
забезпеченні моніторингу виконання механізмів впровадження реформи 
охорони здоров"я та антикорупційної політики, зокрема у сфері 
закупівель. Третинний ланка надання медичної допомоги почне  
реформуватися з 2020 року і виникатиме безліч питань щодо надання 
послуг, фінансування, забезпечення умов виходжування, стажування і  
навчання, і на мій погляд, участь пацієнтської спільноти, яку я 
представляю в цьому процесі є важливою. 

Балясна О.В. 

Голова Асоціації батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки»


