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Загальних зборiв членiв
ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>

м. Полтава < < 30> >  липня 2019 року

Загальна к iльк iсть членiв ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i к IНСТИТУТ
АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>  4 фiзичнi особи.

На загальних зборах присутнi:
4 iз 4 членiв громАдськоi оргАнIзАцI i к Iнститут АнАлIтики тА

АДВОКАЦIЬ).
Реестр осiб, що взяли участь у загальних зборах ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

к IНСТИТУТ дНдЛIТИкИ ТА АДВокдЦI i>  додаеться.
Порядок  голосувt lння:  вiдкрите голосування. Голосування проводиться iз

розрахунку - один tшен мае один голос.

ШОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1) Про обрання голови та секретаря загальних зборiв ГРОМАДСЪКОi ОРГАНIЗАЦI i
(IНСТИТУТ АНАJI IТИКИ ТА А!ВОКАЩIТ> ;

2) Про висування ГРОМАДСЪКОЮ ОРГАНIЗАЦIСЮ к IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА
АДВОКАЦI i) кандидатур для участi в KoHKypci з формування Ради громадського
контроJIю при Нацiона_гtьнiй службi здоров'я УкраТни;

3) Про надilння повноважень на пiдписання документiв вiд iMeнi ГРОМДДСЬКОi
ОРГАНIЗАr{ I i к IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>  для iх подання на )п{ асть в
KoHKypci з формування Ради громадського контролю при Нацiональнiй службi здоров'я
Украiни.

Перше питання порядку денного:
< Про обранпя голови та секретаря загальних зборiв ГРОМАДСЬКОi
ОРГАНIЗАЦI i (IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i> .

Слухали:  Нестулю Ю.О., який запропонував обрати головою загЕIльних зборiв
ГРОММСЬКОi ОРГАНIЗАЩI i к IНСТИТУТ АнАлIТики тА АдвокАцI I>  нестулю
Ю.О., секретарем - Роматтrка Ю.I . та надати Тм повноваження на пiдписання протоколу
загаJIьних зборiв,

Голосували:  (за)) - 4 голоси, що становить 100 Yо вiд к iлькостi голосiв членiв, як i
зарееструвчlлися для участi в загаJIьних зборах;

(проти)) - немас;  (утримався) - нема€. Рiшення прийнято.

Вrrрiшили:  обрати головою загальних зборiв ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i
(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>  Нестулю Ю.О., секретарем - PoMallrKa Ю.I .
та надати iM повноваження на пiдписання протоколу загальних зборiв.

Друге rir"rr", порядку денного:

< Про висування ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНIЗАЦI€Ю dНСТИТУТ
АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЩI i>  кандидатур для участi в KoHKypci з формування

Радп громадського контролю при Нацiональнiй службi здоров'я Украiни> >

Слухали:  Нестулю Ю.О., який запропоЕував для 1^ racTi в KoнKypci з формування
Ради громадського контроJIю при Нацiоншlьнiй службi здоров'я УкраiЪи висунуги



кандидатами вiд ГРоМАДСъкоi оРГАнIЗАЦI i (IНСтитут АнАлIтики тА
АДВОКАЦI i> :  1) Ткаченка Олексапдра Володимировича, 25.09.1988 року народження,
паспорт КО б14045, виданий Автозаводським РВ КМУ УкраiЪи в Полтавськ iй областi,
14.06.2005 року;  2) Тимошевську Вiкторiю Борисiвну, 11.08.1978 року народження,
паспорт ЕО 000889, виданий Щентральним РВ УМВС УкраiЪи в Миколаiвськ iй областi,
04.07.1995 року;  3) Шаповал Наталiю Вячеславiвну, 24.10.1989 року народження,
паспорт МЕ 716847,вчданпй,Щарницьким РУ ГУ УМВС Украiни в м. Киевi, l8.11.2005

року.

Голосували:  ((заD - 4 голоси, що становить 100 Yо вiд к iлькостi голосiв членiв, як i
зарееструвЕlлися для ylacTi в загаJIьних зборах;

(проти)) - нема€;  (утримався)) - немае. Рiшення прийнято.

Вирiшили:  Для участi в KoHKypci з формування Ради громадського контроJIю при
Нацiона.тlьнiй службi здоров'я УкраiЪи висунути кандидатаI \ .lи вiд ГРОМАДСЪКОi
ОРГАНIЗАЩI i к IНСТИТУТ АНАJI IТИКИ ТА АДВОКАЦI i> :  1) Ткаченка Олексаrrдра
Володимировича, 25.09.1988 року народження, паспорт КО бl4045, виданий
Автозаводським РВ КМУ УкраiЪи в Полтавськ iй областi, 14.06.2005 року;  2)
Тимошевську Вilсгорiю Борисiвну, 11.08.1978 року народження, паспорт ЕО 000889,
виданий Щентра_пьним РВ УМВС УкраiЪи в МиколаiЪськ iй областi, 04.07.1995 року;  3)
Шаповал Наталiю Вячеславiвну, 24.10.1989 року народження, паспорт МЕ 716847,
виданий.Щарницьким РУ ГУ УМВС Украiни в м. Киевi, 18.11.2005 року.

Третс питання порядку денного:

< Про надання повноважень на пiдписання документiв вiд iMeHi
громАдськоi оргАнIзАцI i dнститут АнАлIтики тА АдвокАцI i) для i.x

подання на участь в Koнrсypci з формування Ради громадського контролю при
Нацiональнiй службi здоров'я Украiни> >

Слухали:  PoMarrrкo Ю.I ., який запропонував надати повноваження на пiдписання
докрлентiв електронним цифровим пiдписом вiд iMeHi ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i
к IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i) для iх подання на ylacTb в KoHKypci з

формування Ради громадського контролю при Нацiона-пьнiй службi здоров'я УкраiЪи
Ладицi KpicTiHi Олег iвнi (паспорт КО 691370, виданий Новосанжарським РВ УМВС
УкраiЪи в Полтавсък iй областi, 16.08.2007 року, iдентифiкацiйний номер 3341809064) та
видати iй необхiдну ловiренiсть.

Голосували:  ((за) - 4 голоси, що становить 100 Yо вiд к iлькостi голосiв членiв, як i
заре€струвt lлися для yracTi в загальних зборах;

(проти> >  - немас;  (утримався) - немае. Рiшення прийнято.

Впрiшпли:  надати повI Iов;Dкення на пiдписання докрtентiв електронним
цифровим пiдписом вiд iMeHi ГРоМАДСЬкоi орГднIЗдI_{ I i к Iнститут дндJI Iтики
ТА АДВОКАЦI iD для ix подt lння на rIасть в KoнKypci з формування Ради громадського
контроJIю при Нацiона_г lьнiй службi здоров'я УкраiЪи Ладицi KpicTiHi Олег iвнi (паспорт
ко 691370, виданий Новосанжарським РВ УМВС Украiни в Полтавськ iй областi,
16.08.2007 року, iдентифiкацiйний номер 3341809064) та видати iй необхiдну довiренiсть.

Голова загальних зборiв Ю.О. Несryля

Секретар заrальнпх зборiв Ю.I . Ромашко
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Додаток  N 1 до протоколу.NЬ 15

загальних зборiв членiв
ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>
вiд 30 липня 2019 року

Реестр осiб, як i брали участь в загальних зборах членiв
ГРОМАДСЪКОi ОРГАНIЗАЦI idНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>

Зага.пьнi збори членiв ГРОМАДСЬкоi оРгАнIзАцI i к Iнститут АнАлтики
ТА AlFOKALЦiu е правомочними.

Голова загальпих зборiв Ю.О. Нестуля

Секретар загальних зборiв Ю.I . Ромашко

Прiзвпще, iм'я та по
батьковi особи

Нестуля Юрiй
олексiйович

01.11.1987 р.н.
+ 38(050)-3 04-54-79

Ромашко Юрiй
I горович

06.Т2.1992 р.н.
+ з8(095)_820-35-1 4

Ладпка KpicTiHa
олег iвна

30.06.1991 р.н.
+ 3 8(066)-9 l 8-65-3 8

.Щомненко Iрина
Володимирiвна

08.01.1989 р.н.
+ 38 (0б6)-181_15-12

Ivan Goro
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Нацiональна служба
здоров'я УкраТни

зАявА

про } п{ асть у KoнKypci з формування Ради громадського контролю при

Нацiональнiй службi здоров'я Украiни

Я, Ткаченко Олександр Володимирович, прошу долr{ ити мене до
yracTi у KoнKypci з формування Ради громадського контролю при Нацiональнiй
службi здоров'я УкраiЪи (да-rri - Рада). Повiдомляю про вiдсутнiсть визначених

Законом Украiни < Про державнi фiнансовi гарантii медичного обслуговування
населення> >  обмежень щодо входження до складу Ради.

30.07.2019 року Ткаченко 0.В.

- 

(дв) (IПБ шщщата)



АВТОБIОГРАФlЯ

кандидата до Ради громадського контролю при Нацiональнiй службi
здоров'я Украiни

Ткачепко Олександра Володимировича

Прiзвище, iм'я, по-батьковi:  Ткаченко Олександр ВолодимировиtI

Чпсло, мiсяць, piK народження:  25.09.1988 року

Мiсце Еародження:  м. Кременчук , ПолтавськоТ областi, Украiна

Вiдомостi про громадянство :  громадянин Украiни

Вiдомостi про ocBiry:  ocBiTa вищц 2005 - 2011 рр. Нацiональний
технiчний унiверситет кХарк iвський полiтехнiчний iнститут>

Вiдомостi про трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи,
громадську робоry (у тому числi на виборних посадах):

201 1 - 20| 4 рр. ТОВ < < Союзенергопроект> > , iнженер-проектувЕtльник ;

20| 4 р. ПП < < Полтава офiс cepBic> > , менеджер зi збуту;

201-5 р. - до тепер:  ГО < < Iнститут аналiтики та адвокацii> > , посада
старший аналiтик , менеджер проектiв.

Травень 2015 р.- до тепер :  фiзична особа-пiдприемець.

В межах роботи в ГО < < Iнститут ана.lt iтики та адвокацii>  здiйснював
наступну дiяльнiсть:

- листопад 2015 -липень 201-6 рр.:  Ана; riтик  проекту < Монiторинг
надання адмiнiстративних послуг органами мiсцевоТ вJIади м. Полтава i
м. Луцьо;

- травень 2015 - липень 2017 рр.:  Менеджер рег iонального компоненту
проектноI  дiяльностi ГО < < Iнститут аналiтики та адвокацii>  напрямку
протидii неформальним платежам у закладах охорони здоров'я
Украiни;

- липень 2016 - грудень 2017 рр.:  Аналiтик  проектноТ дiяльностi ГО
к Iнстиryт аналiтики та адвокацii)>  напрямку монiторинry рег iона.гtьних
програм протидii ВIЛ-iнфекцii7СНI ,Щу;

- липень грудень 20| 7 рр.:  Аналiтик  проекту < < Аналiз та оцiнка
ефективностi формування та забезпечення потреби в лiкарських
засобах для лiкування ВIПСНI ,.Щу, туберкульозу та гепатиту С на

рег iональному piBHi в 2014-201б рр.о;

Ivan Goro




- вересень 2016 - липень 2018 рр.:  Керiвник  проектноi дiяльностi ГО
< Iнстиryт ана-гt iтики та адвокацii> >  напрямку дослiдженнrl тенденцiй
споживання опiоiдних анапьгетик iв у рег iонах УкраIни;

- травень - вересень 2018 р.:  Аналiтик  проекту < Regional monitoring and
analysis fоr 100%  of Life>  в межах проекту < Healthlinb;

- травенъ жовтенъ 2018 р.:  Аналiтик  проекту < < Монiторинг

ефективностi використання бюджетних коштiв у м. Полтава> >

- травень жовтень 2018 р.:  Керiвник  проекту < Монiторинг та
rryблiчний дiалог iз органами мiсцевоi влади щодо реалiзацii медичноТ

реформи у Полтавськ iй та Сумськ iй областяю);
- 20| 8 р. - до тепер :  Експерт Школи бюджетноi адвокацii, тренер iз

аналiтики.

Вiдомостi про громадську робоry (у тому числi на виборних посалах):

- Щиректор Мiжнародного поетичного фестивЕl,лю < Meridian Poltava>
(2018р., 2019р.);

- Засновник  i керiвник  арт-црупи < Творчий Кременчую) (200S-2012 рр.);
- Учасник  школи лiтературноТ критики та книжковоi журналiстики

< < Контекст-2> >  (Львiв, 20 1 3р.);

- Учасник  мистецькоi цромадськоi iнiцiативи < < Маgпчm Opus>  (20| 4-
20| 7 рр.);

- Учасник  конгресiв < Промоцiя лiтератури в УкраiнЬ (Киiв,2015-
2019рр.)

- Блоrер iнформацiйного агентства < Трибуна>

[црУlцфцдад[цаZаutl-rог/ tkасhепkо-о l е ksапdг/

На виборних посадах не перебуваю.

BhoMocTi про стажування:

- 20| 6 р. Громадська органiзацiя < Щентр полiтико-правових реформ> ;, 201-6 р. Громадська органiзацiя < Iнститут економiчних дослiджень та
полiтичних консультацiй> .

Володiння мовами :  украiЪська, росiйська, англiйська.

BhoMocTi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi:  судимостi не маю.

4Z / -
I  L/ч о.В. Ткаченко30 липня 2019 року



Мотивацiйний лист

кандидата до Ради громадського контролю при НацiональнiЙ службi
здоров'я Украihи

Ткаченко Олександра Володимировпча

На сьогоднi я е старшим аналiтиком Iнституту аналiтики та адвокацii.
Основний фокус наших дослiджень лежить в царинi медичноi сфери. Досвiд
та напрацювання, як i я здобув протягом ocTaHHix 5 poKiB роботи в

ана-пiтичному центрi, можуть стати корисними в дiяльностi Ради

| ромадського контролю.

Лише за останнiй piK я р€вом iз командою аналiтик iв провiв низку
Дослiджень, результати яких показують реальниЙ стан просування реформи у
рег iонах. Аналiтичнi звiти < Медична реформа у Полтавськ iй та Сумськ iй
областях. Мiсцевi стимули 2017-2018 poKiB> > , < < Аналiз мiсцевих полiтик
протидii епiдемiТ ВIЛ-iнфекцii7СНIЩу> > , < < СпоживаннrI  опiоiдних анаJIьгетик iв
В УкраiЪi. 2011-20lб роки)>  - це прикJIади дослiджень, результати яких
МожУть бути корисними НСЗУ в KoHTeKcTi розбудови системи охорони
здоров'я. Але багато iнформацiТ, яку здобуваеш у ходi дослiдження,
Залишаеться не на паперi, ау досвiдi. Саме вона i формуе заг€uIьне бачення та
вектор руху щодо тих ключових MoMeHTiB, як i потребують уваги в першу
черry.

I Iього року ми спiльно iз департаментом охорони здоров'я ПолтавськоТ
ОДА розпоч€rли дослiдження щодо розбулови системи громадського здоров'я

у рег iонi. Методолог iя цього дослiдження може бути поширена та адаптована

для використання i в iнших рег iонах УкраiЪи.

OKpiM ана.пiтичноi дiяльностi, уже другий piK поспiль я € експертом
школи бюджетноi адвокацii - конс€lлтинговот команди, що надае
консультативну пiдтримку та проводить навчання дJIя НУО та публiчних
службовцiв, що працюють с сферi боротьби з епiдемiями ВI JVСНIД, ТБ, ВГС
в Украiнi та iнших краiнах рег iону СеЦА. В рамках цiеi роботи я маю змоry
дiлитися досвiдом використання аналiтики у цiй сферi, а також  переймати

досвiд iнших краiЪ щодо дослiдження проблеми епiдемiй соцiа-г lьно
небезпечних захворювань та боротьби з ними.

Також  наш аналiтичний центр i я особисто активно долученi до

реалiзацii плану переходу вiд донорського до бюджетного фiнансуваннrl
заходiв у сферi ВI JУСШД в YKpaiHi. Спiльно iз I -FЗ МОЗ Украiни та
партнерськими НУО ми провели низку дослiджень на рiзних етапах
пiдготовки та реалiзацii плану переходу.



На мою думку, Рада громадського контролю при Нацiоншtьнiй службi
здоров'я Украiни повинна стати тим iHcTpyMeHToM, де акумулюватиметься
збалансований досвiд громадськостi iз рiзних сфер дiяльностi, що так  чи
iнакше впливають на розвиток  медицини в УкраiЪi. Аналiтика та

дослiдження прийняттю важливихдослlдження завжди мають передувати прийнrIттю важливих

реформаторсъких рiшенъ. Саме тому, я матиму за честь бути представником
ана-гt iтичноi спiльноти у складi Ради.

30 липня 2019 року о. В. Ткаченко
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