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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БОРОТЬБИ З 
ІНСУЛЬТОМ» (далі за текстом – Асоціація) є громадською організацією, яка створена на 
засадах добровільності, рівноправності членів, вільного вибору території діяльності, 
законності та гласності, відсутності майнового інтересу членів, і є неприбутковою 
організацією.  
1.2. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 
громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом.  
1.3 Асоціація не має на меті і не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності. 
1.4. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в 
установленому чинним законодавством порядку, може мати окреме майно, рахунки в 
установах банків, символіку, печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою та 
символікою. Зразки печатки, штампу, символіки затверджуються Правлінням Асоціації. 
Символіка реєструється у порядку, встановленому діючим законодавством.  
1.5.Місце знаходження Асоціації: 
Україна, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9 
1.6. Офіційна назва Асоціації:  
- повна – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БОРОТЬБИ З 
ІНСУЛЬТОМ».  
- скорочена – ГО «УАБІ»  
- повна англійською мовою –NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «UKRAINIAN 
ANTI-STROKE ASSOCІATION» 
- скорочена англійською мовою – NGO «UASA» 
1.5. Асоціація поширює свою діяльність на територію України.  
1.6 Асоціація має право створювати регіональні осередки у вигляді відділень, які можуть 
бути зареєстровані як юридичні особи згідно з законодавством України та/або філій, 
представництв, які не є юридичними особами  і реєструються відповідно до чинного 
законодавства України. 

1.7 Відділення діють на підставі статутів або положень, які затверджуються Правлінням 
Асоціації. Ці статути і положення не повинні суперечити Статуту Асоціації. 
1.8.  Діяльність Асоціації не обмежується строком. 
1.9. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй майном, на яке, згідно 

чинного законодавства, може бути звернуте стягнення. 
1.10. Асоціація не  відповідає по зобов'язанням своїх членів, як і члени Асоціації не 

відповідають по зобов'язанням Асоціації. 
1.11. Асоціація має повну самостійність у питаннях визначення форм управління, прийняття 

рішень. 
 
 

2. МЕТА ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ  
2.1. Здійснення громадської діяльності, спрямованої на формування здорового способу 
життя, досягнення дотримання прав і свобод людини, а також розвиток  і підтримка  
українського суспільства у сфері  впровадження  комплексних проектів з профілактики  та  
нерозповсюдження неінфекційних  захворювань, що мають  соціальне значення, у тому числі 
інсульту та захворювань, що сприяють його розвитку. 
2.2. Здійснення громадської діяльності шляхом розвитку громадянського суспільства в 
Україні та демократизації державних і громадських інститутів, об’єднання та координації 
зусиль організацій недержавного сектору щодо забезпечення сучасної інформаційної, 
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освітньої, просвітньої, реабілітаційної, соціальної допомоги  особам із  інсультом та 
захворюваннями, що сприяють його розвитку, особам, що мають наслідки інсульту 
2.3. Сприяння обізнаності  широких верств населення та фахівців в питаннях боротьби  з 
інсультом та його наслідками, формування високих суспільних стандартів в системі надання 
медичної допомоги пацієнтам з інсультом та захворюваннями, що сприяють його розвитку, 
та особам, що перенесли інсульт, сприянню розвитку системи  медичної допомоги, 
реабілітації та соціальної реадаптації таким особам після інсульту в Україні на рівні кращих 
міжнародних практик. 
2.4 Вивчення напрямків подолання економічного та  соціального  тягаря  інсульту в Україні,  
шляхом інтеграції зусиль медичних працівників, фахівців з реабілітації, науковців, 
викладачів навчальних закладів, працівників соціальних служб, представників засобів 
масової інформації, широких верств населення.  
2.5.     Сферами громадської діяльності асоціації є: 

- охорона здоров’я;  
- права людини і громадянина та основоположні свободи; 
- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 
- освіта; 
- розвиток територіальних громад та волонтерського руху; 
- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 
програм, спрямованих на подолання економічного та  соціального  тягаря  
інсульту в Україні . 

 
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ:  
 
3.1. Асоціація не може отримувати і розподіляти прибуток (дохід) або їх частини серед      
членів Асоціації, членів органів управління, інших пов’язаних з  ними осіб.  Члени та 
працівники Асоціації не мають права отримувати  матеріальні переваги і  додаткові  
кошти у зв’язку із своїм становищем в Асоціації. 
 
3.2. Сприяння формуванню державної політики, встановленню і дотриманню національних і 
міжнародних стандартів у галузі охорони здоров’я, громадського здоров‘я в питаннях боротьби з 
інсультом, щодо скорочення числа випадків смерті від інсульту і поліпшення турботи та якості життя 
осіб, що мають наслідки інсульту. 
3.3. Сприяння удосконаленню державної політики в галузі системи медичної та соціальної 
допомоги, реабілітації, реадаптації та соціалізації осіб, що перенесли інсульт та мають його 
наслідки, для забезпечення їх повноцінного життя в суспільстві. 
3.4 Сприяння впровадженню в практику охорони здоров’я  найновітніших досягнень світової 
медичної науки з  проблем інсульту та його наслідків. 
3.5 Сприяння розробці та впровадженню програм профілактики поширення інсульту та   
інших неінфекційних захворювань (зокрема таких, що сприяють розвитку інсульту) в  
Україні серед усіх верств населення. 
3.6. Надання допомоги в організації курсів, тренінгів, лекцій, семінарів, а також інших 
освітніх  заходів, з метою підготовки та перепідготовки (в тому числі післядипломна освіта)  
фахівців в  різних галузях медицини, профілактики, психології, реабілітації, соціальної 
адаптації. 
3.7 Сприяння в проведені міжнародних тренінгів, курсів і інших навчальних заходів для 
лікарів, психологів, соціальних працівників і інших фахівців, що працюють в сфері надання 
допомоги особам з інсультом та його наслідками та в суміжних до інсульту сферах охорони 
здоров’я в Україні. 
3.8 Сприяння міжнародному інформаційному обміну та науковій і практичній співпраці в 
галузі  лікування, профілактики, реабілітації та соціальної адаптації осіб з інсультом та його 
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наслідками, іншими неінфекційними захворюваннями,  що  мають важливе  соціальне 
значення; 
3.9 Розробка, координування та просування в суспільстві освітніх, просвітніх, 
профілактичних програм з питань ідентифікації перших ознак інсульт,  впровадження 
обізнаності заходів профілактики інсульту серед широких верств населення та фахівців, які 
будуть впливати на зменшення інвалідності та передчасної смерті серед населення України 
від інсульту. 
3.10. Сприяння здійсненню епідеміологічних та наукових досліджень з питань  інсульту та 
його наслідків та в  галузях відновлення, реабілітації та соціальної реадаптації осіб, що 
перенесли інсульт. 
3.11. Розвиток системи міжнародних зв'язків для впровадження в Україні найкращих 
світових стандартів боротьби з інсультом. 
3.12. Координація заходів з метою оптимізації зусиль та створення сприятливого середовища 
для ефективної соціальної політики в державі для осіб, мають фактори ризику інсульту або 
що перенесли інсульт та мають його наслідки. 
3.13. Підтримка волонтерського руху в боротьбі з інсультом  в Україні та за її межами. 
3.14. Сприяння розвитку освіти, науки та виконання суміжних програм, пов’язаних із метою  
Асоціації. 
3.15. Сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної 
інфраструктури з метою пропагування здорового способу життя та інформування населення 
та фахівців щодо питань профілактики, діагностики і лікування інсульту та його наслідків. 
3.16. Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та  
міжнародних програм та (або) проектів щодо формування здорового способу життя у 
суспільстві. 
3.17. Сприяння створенню публікацій, інформаційної та навчальної літератури, присвячених 
питанням факторів ризику розвитку інсульту, діагностики, лікування, профілактики інсульту 
та реабілітації осіб, що перенесли інсульт або мають наслідки інсульту. 
3.18. Проведення на регіональному та національному рівнях акцій та заходів з профілактики 
інсульту, виявленню факторів ризику  та розповсюдження інформації про інсульт та його 
наслідки  у суспільстві. 
3.19. Сприяння в проведені вітчизняних та міжнародних тренінгів, курсів і інших навчальних    
і інформаційно-просвітницьких заходів для осіб, що мають ризики розвитку інсульту,  
перенесли інсульт і мають наслідки інсульту.  
3.20. Здійснювати іншу не заборонену законодавством України діяльність. 
 
 
4. АСОЦІАЦІЯ МАЄ ПРАВО В УСТАНОВЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
ПОРЯДКУ: 

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові 
права;  

- представляти та захищати інтереси своїх членів у державних та громадських органах;  
- засновувати підприємства, створювати установи та організації зі статусом юридичної 
особи, необхідні для виконання статутних завдань;  

- організаційно, матеріально та ідейно, підтримувати інші неприбуткові організації, 
надавати допомогу в їх створенні;  

- отримувати від органів державної влади та управління, органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;  

- вносити пропозиції до органів державної влади та управління;  
- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;  
- засновувати засоби масової інформації;  
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- здійснювати організаційно-методичну співпрацю із центрами надання медичної, 
реабілітаційної та соціальної допомоги особам із інсультом та його наслідками;  

- приймати участь у розробці перспективних та поточних планів закладів охорони 
здоров’я з питань боротьби з інсультом;  

- сприяти розробці та впровадженню стандартів та протоколів надання медичної 
допомоги, профілактики та реабілітації пацієнтів з інсультом  та його  наслідками, 
первинної та вторинної профілактики інсульту та інвалідності внаслідок інсульту на 
підставі положень доказово обґрунтованої медицини та досвіду розвинених країн 
світу;  

- сприяти організації епідеміологічних та наукових досліджень з метою виявлення  
серед населення факторів  ризику інсульту в різних регіонах країни та  визначення 
провідних факторів ризику розвитку інсульту; 

- організовувати та проводити конференції та інші відкриті заходи для фахівців та 
населення з проблем боротьби з інсультом та його наслідками, з питань реабілітації та 
соціалізації після інсульту, медико-соціальних проблем інсульту, та розвитку 
споріднених  клінічних і фундаментальних наук; 

- сприяти міжнародним контактам та співробітництву науковців у галузі вивчення 
інсульту та споріднених клінічних і фундаментальних наук, реабілітації, медико-
соціальних проблем осіб, що перенесли інсульт, та їх  родичів; 

- виконувати проекти міжнародної технічної допомоги в Україні; 
- сприяти розвитку наукових та молодіжних обмінів в співробітництві з іншими 
організаціями та установами (в тому числі, міжнародними) в питаннях боротьби з 
інсультом; 

- організовувати відрядження фахівців, у тому числі за межі країни, з метою участі в 
науково-практичних заходах в питаннях організації інсультної допомоги, 
профілактики та  реабілітації після інсульту та медико-соціальних проблем інсульту, а 
також організації заходів профілактики неінфекційних хвороб, які є факторами ризику 
розвитку інсульту; 

- зважено та критично співпрацювати з виробниками лікарських засобів та медичного 
устаткування по обґрунтованому впровадженню їх продукції в клінічну та 
реабілітаційну практику; 

- сприяти організації навчальних курсів та семінарів, як  для членів Асоціації, так і для 
інших фахівців та громадян України,  для покращення їх обізнаності в питаннях 
боротьби з інсультом; 

- приймати консультативну участь у розробці навчальних планів та програм для 
навчальних закладів; 

- видавати спеціалізовані журнали  та розповсюджувати їх серед  фахівців та населення; 
- розробляти та підтримувати тематичні  інформаційні ресурси в Інтернеті; 
- сприяти проведенню досліджень в галузі надання допомоги особам з інсультом та 
особам з наслідками інсульт, для  вивчення шляхів зменшення негативного впливу 
інсульту на суспільство та  зменшення інвалідизаціїі внаслідок цього захворювання; 

- організовувати та проводити санітарно-просвітні, освітні та навчальні заходи для 
населення з питань виявлення факторів ризику, запобігання, профілактики  інсульту; 

- організовувати спеціалізовані інформаційно-освітні заходи для фахівців з питань 
боротьби з інсультом; 

- розробляти та видавати інформаційні брошури, буклети, плакати, освітні фільми, та 
розповсюджувати їх серед фахівців та  населення; 

- здійснювати консультативну співпрацю з засобами масової інформації;  
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- подавати до органів влади та управління  пропозиції щодо необхідності підготовки 
законодавчих документів та регуляторних актів в питаннях боротьби з інсультом, а 
також їх перегляду; 

- готувати коментарі щодо законодавчих документів Верховної Ради, Уряду, 
міністерств та відомств, що стосуються медичних та соціальних аспектів інсульту; 

- сприяти розробці та здійсненню програм та проектів, в тому числі, що профінансовані 
міжнародними донорськими організаціями, спрямованих на боротьбу з інсультом та  
інвалідністю внаслідок інсульту; 

- захищати законні права та інтереси членів Асоціації та права осіб, що перенесли 
інсульт  або мають наслідки інсульту; 

- організовувати взаємодію з державними, громадськими та іншими організаціями з 
питань статутної діяльності; 

- організовувати тимчасові творчі колективи, секції та групи за напрямками діяльності 
Асоціації; 

- укладати угоди про співробітництво з іншими громадськими та благодійними 
організаціями, в тому числі міжнародними; 

- проводити волонтерські кампанії зі збору пожертвувань від фізичних та юридичних 
осіб, закордонних та міжнародних організацій, а також інших коштів, що надійшли 
від благодійників; 

- для реалізації мети Асоціації та її статутних цілей засновувати, створювати та бути 
учасником госпрозрахункових товариств, підприємств, або інших юридичних осіб, які 
здійснюють  підприємницьку діяльність, при цьому всі кошти, отримані від діяльності 
утворених господарських підприємств, спрямовуються виключно   для досягнення 
мети, завдань та напрямків діяльності, що затверджені Статутом; 

- об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній 
основі сприяють виконанню статутних завдань; 

- відкривати в Україні рахунки як в національній, так і іноземних валютах в установах 
банків;сприяти залученню коштів (в тому числі в іноземних валютах), матеріально-
технічних та інших ресурсів фізичних та юридичних осіб для проведення благодійної 
діяльності; 

- організовувати збір добровільних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних  
осіб,  в тому числі від іноземних та міжнародних організацій; 

- залучати фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, до фінансової, 
матеріальної та моральної підтримки діяльності Асоціації; 

- брати  участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, в тому числі за 
кордоном, в сфері, що стосується основних завдань і статутної мети Асоціації; 

- проводити обмін інформацією та спеціалістами з відповідними установами 
зарубіжних країн; 

- сприяти проведенню досліджень з питань, що стосуються завдань Асоціації та її 
роботи, та розповсюдженню результатів цієї роботи; 

- сприяти проведенню соціологічних опитувань та досліджень з питань, пов’язаних з    
- діяльністю Асоціації; 
- мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління і не є 
юридичними особами; 

- мати інші права, передбачені чинним законодавством України. 
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5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. 
 

5.1. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без 
громадянства, які беруть участь у діяльності Асоціації та подали Правлінню письмову заяву. 
Правління має розглянути такі заяви протягом одного місяця; 
5.2. Членство в Асоціації є індивідуальним. 
5.3. Членами Асоціації можуть бути особи віком від 18 років.  
5.4. В Асоціації може бути почесне членство, яке регулюється  положенням про почесне 
членство, затвердженим Правлінням Асоціації.  
5.5. Почесними членами Асоціації можуть бути особи, які зробили значний внесок в 
діяльність Асоціації для досягнення статутних цілей.  
5.6. Членство в інших об’єднаннях громадян не є перешкодою для членства в Асоціації, якщо 
їх діяльність не суперечить Статуту Асоціації та чинному законодавству.  
5.7. Члени Асоціації мають право:  
- обирати та бути обраними до керівних та контролюючого органів Асоціації;  
- брати участь у Загальних зборах особисто чи через уповноважених осіб (делегатів); 
- брати участь у роботі Асоціації, в обговоренні всіх питань, що вирішуються в Асоціації, 
вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності; 
- брати участь в організації, підготовці і проведенні заходів та програм, спрямованих на 
досягнення основної мети діяльності Асоціації та виконання її основних завдань; 
- користуватися   іншими   правами,  які   випливають   з   участі   у   асоціації   згідно із 
законодавством України та цим Статутом; 
- звертатися до Асоціації за захистом своїх законних інтересів; 
- отримувати інформацію про діяльність Асоціації;  
- звертатися до органів управління Асоціації з пропозиціями, скаргами, заявами з питань, що 
стосуються діяльності Асоціації одержувати мотивовану вичерпну відповідь; 
- вільно вийти з організації на підставі поданої заяви; 
5.8. Члени Асоціації зобов’язані: 
- дотримуватись Статуту Асоціації; 
- точно та своєчасно виконувати рішення керівних органів Асоціації; 
- брати участь у розробці проектів та заходів, спрямованих на реалізацію цілей та завдань 
Асоціації; 
- брати участь у діяльності Асоціації особисто чи своїми коштами; 
- не розповсюджувати конфіденційну інформацію Асоціації; 
- не здійснювати дій, які завдають шкоду інтересам Асоціації та її членам; 
- регулярно сплачувати членські внески, розмір яких затверджується Правлінням Асоціації; 
5.9. Членство в Асоціації припиняється: 
- за власним бажанням на підставі письмової заяви, поданої до Правління; 
- за рішенням Правління Асоціації у випадку порушення Статуту Асоціації; 
5.10. Почесне членство в Асоціації припиняється: 
- за власним бажанням на підставі письмової заяви, поданої до Правління Асоціації; 
- за рішенням Правління Асоціації в разі порушень положень Статуту Асоціації. 
5.11. Особи, виключені з Асоціації, можуть оскаржити рішення Правління на Загальних 
зборах. Рішення Загальних зборів є остаточним. Члени  Асоціації, що подали скаргу, 
залишаються на обліку в Асоціації, але не мають права брати участь у діяльності Асоціації 
до остаточного вирішення свого питання.  
5.12. У відповідності до ст.7 Закону України «Про громадські об'єднання», повноваження 
засновника Громадської організації закінчуються після державної реєстрації громадської 
організації в установленому законом порядку. 
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5.13. Засновник(и), набуває членства в Асоціації на загальних підставах, шляхом подання 
заяви до Правління Асоціації, відповідно до порядку, визначеного Статутом Асоціації. 
5.14. Засновник(и), який відповідно до порядку, визначеного Статутом Асоціації, прийнятий 
у члени Асоціації, набуває прав та обов'язків члена Асоціації, в тому числі може обирати та 
бути обраним до керівних та контролюючого органів Асоціації, займати відповідні посади, 
згідно з порядком, передбаченим внутрішніми документами Асоціації. 
 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ 
 

-  Загальні збори членів Асоціації; 
-  Правління Асоціації; 
-  Президент Асоціації; 
-  Дирекція Асоціації; 
-  Наглядова рада Асоціації. 
 
 
6.1. Загальні збори членів Асоціації 
 
Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори членів Асоціації: 

- Загальні збори членів Асоціації (надалі - Загальні збори), скликаються Правлінням 
Асоціації один раз на   три роки.  

- Дата проведення чергових Загальних зборів визначається Правлінням Асоціації або 
самими Загальними  зборами на своєму засіданні.  

- Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Президента Асоціації, 
Наглядової Ради Асоціації або не менш як половини від загальної кількості членів 
Асоціації. У цьому випадку Загальні збори скликаються не пізніше як у тижневий 
строк з дня подання вимоги про їх скликання. 

- Дата, час, місце проведення та порядок денний Загальних Зборів визначаються 
Правлінням, про що члени Асоціації повідомляються не пізніше, як за 15 днів до їх 
скликання будь-яким зручним засобом зв’язку (оголошення, телефонне повідомлення, 
Інтернет повідомлення, тощо). 

- Питання, що підлягають додатковому включенню до порядку денного Загальних 
Зборів, подаються членами Асоціації до Правління у письмовій формі не пізніше ніж 
за 10 днів до проведення Загальних Зборів. 

- Загальні збори є правомочними за наявності на них не менше як 2/3 від загальної 
кількості членів Асоціації. 

- Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю від числа присутніх на 
зборах. 

- Зміни та доповнення до положень цього Статуту приймаються Загальними зборами за 
умови, що за таке рішення проголосували 2/3 від загальної кількості учасників 
Загальних зборів. 

- Решта питань вирішується простою більшістю голосів присутніх. 
- При голосуванні на Загальних зборах кожен із членів Асоціації має один голос. 
- Член Асоціації має право делегувати свій голос іншому учаснику загальних зборів на 
основі довіреності, оформленої установленим Законом чином із вказанням 
конкретних питань та осіб, за які він доручає голосувати довіреній особі. 

- В Асоціації діють місцеві осередки у вигляді відокремлених підрозділів 
територіальних підрозділів, які створюються на добровільних засадах при наявності 
не менш трьох осіб. 

- Відокремлені підрозділи Асоціації беруть участь у Загальних Зборах через 
уповноважених представників (делегатів). 
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- Делегати від місцевих осередків на Загальні Збори членів Асоціації обираються 
простою більшістю голосів при відкритому голосуванні на внутрішніх зборах 
місцевого осередку в кількості, що не перевищує 3 осіб. Повноваження делегатів 
мають бути закріплені відповідним рішенням зборів місцевого осередку. 

 
 До компетенції Загальних зборів членів Асоціації належать: 

- визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження планів її роботи і 
звітів про їх виконання; 

- затвердження, внесення змін і доповнень до цього Статуту; 
- обрання та відкликання Президента, членів Правління Асоціації; 
- обрання та відкликання членів Наглядової ради Асоціації; 
- обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів відповідного скликання; 
- затвердження програм та заходів Асоціації; 
- заслуховування звітів Президента Асоціації, Правління Асоціації, Наглядової ради 
Асоціації; 

- затвердження положень про Правління та про Наглядову раду Асоціації; 
- скасування  рішень Правління Асоціації;  
- прийняття рішення про  припинення, реорганізацію, ліквідацію (саморозпуск) 
Асоціації; 

- обрання складу Ліквідаційної комісії; 
- визначення основних напрямків використання майна та коштів Асоціації, 
розпорядження майном та коштами Асоціації згідно чинного законодавства; 

- вирішення за пропозицією Правління Асоціації інших важливих питань, що 
стосуються організації та діяльності Асоціації в цілому; 

- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації; 
- покладення окремих функції з управління майном та розпорядження коштами 
Асоціації на Правління Асоціації, Президента Асоціації, шляхом прийняття 
відповідного рішення; 

- вирішення інших питань, відповідно до чинного законодавства України  та цього 
Статуту; 

Можливе прийняття Загальними Зборами рішення шляхом використання засобів зв’язку 
(електронної пошти), методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для 
голосування Президент надсилає членам Асоціації електронною поштою на адресу, вказану 
у відповідній заяві про прийняття до складу Асоціації. Учасник повинен у письмовій формі 
сповістити Президента щодо свого рішення по питанням для голосування протягом 5-ти днів 
з дати їх відправлення. Засідання шляхом використання засобів зв’язку є правомочним, якщо 
в прийнятті рішень взяло участь не менше ¼ складу Асоціації. Рішення методом опитування 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів, що беруть участь у 
голосуванні. Після закінчення 5-денного строку для голосування, Президент оформлює 
прийняте Загальними Зборами рішення складенням протоколу та надсилає його усім членам 
Асоціації, що прийняли участь в голосуванні.  
 
У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом Асоціації є 
Правління. 
 
6.2. Правління Асоціації 

 
- Правління обирається Загальними Зборами Асоціації з числа членів Асоціації 
терміном на 3 роки.  

- До складу Правління входять 5 членів Асоціації. 
- Роботою Правління керує Президент Асоціації. 
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- Члени Правління не можуть бути членами Наглядової ради Асоціації. 
- Правління скликається президентом Асоціації або на вимогу Наглядової ради 
Асоціації.  

- Засідання Правління Асоціації проводяться не рідше, як один раз на три-шість 
місяців, та є повноважними за умови присутності більшості членів Правління 
Асоціації. 

- Повідомлення про порядок денний та час проведення засідання Правління 
надсилається  Президентом Асоціації (або призначеною ним іншою уповноваженою 
особою) всім членам Правління не пізніше, ніж за 10 календарних днів до проведення 
чергового або позачергового засідання Правління, на електрону адресу або шляхом 
вручення такого письмового запрошення особисто під розпис. 

- Засідання Правління можуть відбуватися шляхом особистої присутності членів, 
голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени 
Правління. 

- Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів.  
- Рішення Правління Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість учасників голосування.  

- При голосуванні кожен із складу Правління Асоціації має один голос. При рівному 
розподілі голосів, голос Президента Асоціації є вирішальним. 

- Можливе прийняття Правлінням рішення шляхом використання засобів зв’язку 
(електронної пошти) методом опитування. Засідання Правління шляхом використання 
засобів зв’язку є правомочним, за умови участі більше половини членів складу 
Правління. У цьому разі проект рішення або питання для голосування Голова 
Правління надсилає членам Правління електронною поштою на адресу, вказану 
членом Правління у заяві про прийняття до складу Асоціації. Член Правління повинен 
у письмовій формі сповістити Президента щодо свого рішення по питанням для 
голосування протягом 3-х робочих днів з дати відправлення на його адресу питань для 
голосування. Рішення методом опитування ухвалюються простою більшістю голосів. 
Після закінчення 3-денного строку для голосування, Президент оформлює прийняте 
Правлінням рішення складенням протоколу та надсилає його усім членам Правління. 

- Рішення розподілу обов’язків між членами Правління, визначення напрямків їх 
діяльності, а також інші питання діяльності Правління, що не визначені Статутом, 
можуть бути визначені додатково Загальними Зборами Асоціації шляхом 
затвердження відповідного Положення про Правління. 

 
До компетенції Правління Асоціації належать: 

- прийом до членів Асоціації, вихід та виключення з членів Асоціації; 
- управління майном та коштами Асоціації у межах, визначених Загальними зборами 
членів Асоціації в установленому законом порядку; 

- звіти перед Загальними зборами з питань своєї діяльності; 
- затвердження проектів, програм  та заходів  Асоціації; 
- здійснення оперативного контролю за діяльністю Асоціації, станом виконання 
програм та окремих заходів, які здійснюються Асоціацією; 

- затвердження кошторису витрат та надходження Асоціації; 
- визначення розміру членських внесків та порядку їх внесення; 
- рішення про скликання чергових та  позачергових Загальних зборів; 
- здійснення інших повноважень, які не віднесені до компетенції Загальних зборів; 
- рішення про створення юридичних осіб і організацій, контролює їх діяльність, 
затверджує їх статути (положення), призначає керівників  за напрямками діяльності 
Асоціації;  
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- вирішення питань щодо співпраці з іншими громадськими організаціями або їх 
спілками, в тому числі міжнародними; 

- затвердження кандидатур членів Асоціації до відрядження; 
- рішення про створення місцевих осередків; 
- затвердження внутрішніх положень та процедур Асоціації; 
- затвердження на посаді Виконавчого директора Асоціації. 

 
6.3. Президент Асоціації 
 
Правління Асоціації очолює Президент Асоціації (надалі - Президент).  

 
- Президент Асоціації обирається Загальними Зборами Асоціації з числа членів 
Правління Асоціації терміном на 3 роки. 

- Президент підконтрольний та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді 
Асоціації. 

- Президент представляє  інтереси  Асоціації в органах законодавчої і  виконавчої 
влади,  громадських об’єднаннях, міжнародних і зарубіжних організаціях. 

- Президент здійснює  керівництво поточною діяльністю Асоціації на підставі діючого 
законодавства, відповідно до положень Статуту, згідно рішень Загальних зборів, 
Правління, Наглядової ради Асоціації. 

Президент відповідно до своєї компетенції: 

- здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації, затверджує поточні плани роботи 
Асоціації; 

- організовує поточну роботу Асоціації по вирішенню її статутних завдань; 
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Правління, Наглядової ради Асоціації; 
- приймає розпорядження і видає накази по питанням діяльності Асоціації в межах 
своєї компетенції; 

-  відкриває та закриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису 
на банківських і юридичних документах; 

- має право скликати позачергові Загальні збори та делегувати це право виконавчому 
директору; 

- головує на Загальних Зборах Асоціації; 
- скликає засідання Правління Асоціації та головує на них; 
- затверджує зразки, печатки, штампи, бланки, символіку Асоціації; 
- вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Асоціації. 
- затверджує штат Асоціації  та посадові оклади; 
- призначає зі складу Правління виконуючого обов’язки Президента на час своєї 
відсутності з наданням усіх або частини своїх повноважень, про що зазначає у 
рішенні;  

- подає кандидатуру на посаду Виконавчого директора. 
 
6.4. Виконавчий директор Асоціації очолює адміністративно-виконавчий орган 

Асоціації – Дирекцію Асоціації. 
 

Виконавчий директор Асоціації: 
- звітує Президенту за проведену ним роботу; 
- має право брати участь в засіданнях Загальних Зборів членів та вносити свої 
пропозиції до порядку денного Загальних Зборів членів Асоціації; 

- без довіреності діє від імені Асоціації, представляє інтереси Асоціації в усіх 
установах, підприємствах, організаціях; 
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- відкриває та закриває рахунки в банківських установах, має право першого  підпису 
на банківських і юридичних документах; 

- укладає від імені Асоціації будь-які договори, угоди, контракти та юридичні акти 
стосовно діяльності Асоціації; 

- представляє інтереси Асоціації у відносинах з органами державної влади та 
управління, в межах своєї компетенції; 

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Асоціації, 
програм, статутних завдань Асоціації, ефективності роботи Асоціації; 

- здійснює координацію роботи створених та заснованих Асоціацією юридичних осіб, в 
межах своєї компетенції; 

- координує роботу штатного апарату, розподіляє обов’язки між штатними 
працівниками.  

- при необхідності може мати заступника (заступників), кандидатури яких 
затверджуються рішенням Правління; 

- здійснює господарське управління майном та коштами Асоціації, згідно затверджених 
бюджетів проектів та загальної статутної діяльності; 

- здійснює контроль та облік за своєчасним поданням бухгалтерської та іншої звітності 
всім зацікавленим особам; 

- подає на затвердження Правління кошторис фінансово-господарських витрат 
Асоціації; 

- реалізує плани з тактичного та стратегічного розвитку Асоціації згідно зі Статутом 
Асоціації, а також згідно з рішеннями Правління і Загальних Зборів; 

- контролює діяльність відокремлених підрозділів Асоціації; 
- звітує перед членами Асоціації на Загальних Зборах про результати діяльності; 
- здійснює інші повноваження щодо забезпечення діяльності Асоціації. 

 
6.5. Наглядова Рада 
Наглядова рада є контрольно-розпорядчим органом і має ініціативні, консультативні і 
контрольні повноваження з будь яких питань діяльності Асоціації. 

- Наглядова рада обирається Загальними зборами членів Асоціації терміном на 3 роки і 
має складатися з трьох осіб, які не можуть бути членами Правління Асоціації або 
посадовими і службовими особами органів державної влади та місцевого 
самоврядування України. 

- Наглядова рада скликається Головою Наглядової Ради принаймні один раз на рік, а 
також протягом 30 діб на вимогу Правління або двох членів Наглядової ради 
Асоціації.  

- В засіданнях Наглядової ради бере участь представник Правління Асоціації та 
Виконавчий директор. Наглядова рада приймає ухвали простою більшістю голосів за 
присутністю Голови Наглядової Ради або його заступника. 

До компетенції Наглядової ради належать: 
- попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по ним; 
- заслуховування   інформаційних   докладів   та   аналіз   діяльності   Правління   по     
питанням Асоціації, реалізації програм та заходів Асоціації; 

- внесення пропозицій щодо діяльності Асоціації; 
- висновки для Загальних зборів щодо програм та заходів Асоціації і цільового 
використання коштів Асоціації; 

- розгляд річних звітів Правління Асоціації; 
- висновки з інших питань, поданих органами управління Асоціації; 
- контроль та перевірка господарської діяльності створених Асоціацією юридичних 
осіб. 
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Наглядова Рада звітує перед членами Асоціації на Загальних Зборах про результати 
перевірки шляхом надання письмового звіту, підписаного усіма членами Наглядової Ради. 
Для проведення перевірок Наглядова рада може залучати відповідних фахівців на договірних 
умовах. 
 

7.  ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ. 
 

7.1. Асоціація  може мати в адміністративно-територіальних одиницях України відокремлені 
підрозділи (місцеві осередки), які створюються на добровільних засадах. 
Відокремлені підрозділи створюються за територіальною ознакою і діють відповідно до 
цього Статуту та рішення Правління про їх заснування. 
7.2. Відокремлені підрозділи Асоціації не мають статусу юридичної особи. 
7.3. Закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Правління та шляхом 
повідомлення уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням 
відокремленого підрозділу. 
7.4. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та своїми 
положеннями, які приймаються Зборами членів відокремленого підрозділу та 
затверджуються Правлінням Асоціації. 
7.5. Відокремлені підрозділи перебувають на обліку у Виконавчого  директора Асоціації. 
7.6. Голова відокремленого підрозділу виконує покладені на нього Правлінням завдання, 
координує діяльність відокремленого підрозділу та підпорядковується Президенту. 
7.7. Відокремлений підрозділ Асоціації вважається утвореним з моменту внесення 
уповноваженим органом з питань реєстрації до Реєстру громадських формувань відомостей 
про відокремлений підрозділ Асоціації та внесення відомостей про відокремлений підрозділ 
Асоціації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 
7.8. У випадку бездіяльності підрозділу, порушення ним цього Статуту, законодавства тощо, 
Правління Асоціації може прийняти рішення про закриття підрозділу. Повідомлення про 
закриття підрозділу Асоціації подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за 
місцезнаходженням Асоціації. Діяльність підрозділу вважається припиненою з моменту 
внесення відповідного запису до Реєстру громадських формувань та Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. 
 
8. МАЙНО, ВЛАСНІСТЬ ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ. ПОРЯДОК ЇХ НАДХОДЖЕННЯ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ 
8.1. У власності Асоціації можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, в тому числі 
земельні ділянки, будинки та споруди, а також транспортні засоби, матеріальні та 
нематеріальні активи, цінні папери, земельні ділянки, кошти та інше необхідне майно. 
8.2.Асоціація має право здійснювати щодо будь-якого майна та коштів, що знаходяться в 
його власності, передбачені законодавством угоди, що не суперечать її статутній меті та 
основним завданням, а також законодавству України. 
8.3. Отримані майно та кошти, доходи (прибутки) або їх частина не розподіляються 
серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов’язаних з Асоціацією осіб. 
8.4. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених її установчими документами. 
8.5. Асоціація набуває право власності на:  

- кошти та інше майно, передані їй засновниками, членами або державою в 
установленому чинним законодавством порядку;  

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді  добровільних 
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пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги, цільової фінансової допомоги від 
українських та іноземних фізичних та юридичних осіб та інших неприбуткових 
організацій; 

- членські внески; 
- кошти та майно, набуті як пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати і 
відшкодування, роялті тощо); 

- дотації та субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних 
цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, 
допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким 
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з 
метою зниження рівня таких цін; 

- благодійні внески та допомога, як цільова, так і не цільова від українських та 
іноземних фізичних та юридичних осіб; 

- кошти або майно, передане іншими неприбутковими організаціями для здійснення 
статутної діяльності в результаті ліквідації, злиття, поділу або перетворення; 

- матеріальні цінності, набуті  у відповідності з чинним законодавством; 
- кошти, набуті як гуманітарна допомога чи гранти на реалізацію проектів, які 
відповідають меті та завданням Асоціації, в тому числі за рахунок міжнародної 
технічної допомоги та міжнародних донорських організацій;  

- майно, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами й організаціями, в 
тому числі іноземними чи міжнародними; 

- надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних 
пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних 
аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників; 

- кошти, що надійшли від продажу власного майна Асоціації та спрямовані на статутну 
діяльність; 

- кошти, що надійшли від здачі в оренду власного майна Асоціації та спрямовані на 
статутну діяльність; 

- майно, придбане в результаті здійснення будь-якої статутної діяльності; 
- майно, що придбане за рахунок інших коштів чи на інших підставах, які не 
заборонені чинним законодавством України. 

8.6. Джерелом формування майна та коштів Асоціації не можуть бути кредити. 
8.7. Майно та кошти Асоціації не можуть бути предметом застави. 
8.8. Будь-яка фінансова чи майнова підтримка Асоціації не є підставою для впливу на 
Асоціацію з метою досягнення власних інтересів, які суперечать меті та завданням Асоціації. 
8.9. Всі активи, якими володіє Асоціація, повинні бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету у разі 
припинення діяльності Асоціації  (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення). 

 
9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНІСТЬ 

 
9.1. Асоціація, створені нею установи, організації та підприємства здійснюють облік 
результатів своєї діяльності, ведуть оперативний та бухгалтерський облік і статистичну 
звітність відповідно до вимог чинного законодавства України. 
9.2. Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про використання коштів та 
майна Асоціації встановлюються податковим органом. 
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ. 
 

10.1. Внесення змін до Статуту Асоціації відбувається за ініціативою Правління або не 
менше ніж 2/3 членів Асоціації.  
10.2. Зміни та доповнення до положень цього Статуту приймаються Загальними зборами за 
умови, що за таке рішення проголосувала 2/3 від загальної кількості учасників Загальних 
зборів. 
10.3. Про внесені зміни до статутних документів Асоціація повідомляє орган реєстрації в 
термін, регламентований чинним законодавством. 
 
 

11. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ 
ЧЛЕНАМИ 

 
11.1. Органи управління  зобов’язанні звітувати перед членами Асоціації на Чергових 
Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та 
здійснення статутних завдань Асоціації. 
11.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань Асоціації підлягає оприлюдненню 
протягом 30 днів з дня озвучування. 
11.3. Усі органи управління Асоціації мають у 30 денний терміни надавати відповіді 
письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних 
органів та реалізації статутних завдань. 
 
 

12. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ  РІШЕНЬ,  ДІЙ,  БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  КЕРІВНИХ  
ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ  ТА  РОЗГЛЯДУ  СКАРГ. 

 
12.1. Члени Асоціації мають право звернутися до Наглядової Ради із зауваженнями, скаргами  
та  пропозиціями  (далі - звернення),  що стосуються  їх статутної діяльності, заявою або 
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних 
інтересів та скаргою про їх порушення. 
12.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері 
управлінської діяльності керівних органів, внаслідок яких: 

- порушено права та законні інтереси чи свободи члена Асоціації (групи членів 
Асоціації); 

- створено перешкоди для здійснення членом Асоціації його прав і законних інтересів чи 
свобод;  

- на члена Асоціації незаконно покладено обов’язки або його незаконно притягнуто  до 
відповідальності; 

- Асоціація не здійснює чи здійснює неналежним чином свою статутну діяльність. 
12.3.  Вимоги до звернення:  

- звернення адресуються Наглядовій Раді Асоціації;  
- у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та засоби 
зв’язку члена Асоціації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, 
заяви чи скарги, прохання чи вимоги; 

- звернення може бути письмовим, надісланим поштою або електронною поштою або 
переданим членом Асоціації до відповідного органу особисто; 

- звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою  осіб 
(колективне); 

- письмове звернення повинне бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням 
дати (або надіслано із персональної електронної скриньки). 
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12.4. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з 
відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. 
12.5.  У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого  
рішення, воно не пізніш як через десять днів від дня його надходження, повертається  члену 
Асоціації з відповідними роз’ясненнями. 
12.6. Письмове звернення, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним  і 
розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж члена 
Асоціації з одного й того ж питання, якщо перше звернення було вирішено по суті, а  також 
ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб,  визнаних 
судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення  приймає 
Наглядова Рада Асоціації, про що повідомляється особі, яка подала звернення. 
12.7. Звернення членів Асоціації мають бути розглянуті Наглядовою Радою Асоціації 
протягом 10 (десяти) робочих днів із обов’язковим письмовими поясненнями та 
повідомленням скаржника про результати її розгляду. В разі відхилення скарги Наглядовою 
Радою - повторна скарга подається до Загальних зборів Асоціації, які  зобов’язані розглянути 
скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із  обов’язковим викликом члена 
Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується; 
 

13. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ 
 

13.1. Асоціація може здійснювати співробітництво з іноземними та міжнародними урядовими і 
неурядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України. 

 
14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ. 

 
14.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації або саморозпуску. 
14.2. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Загальних зборів Асоціації, за яке 
проголосувало не менше 3/4 від присутніх членів Асоціації, у порядку, встановленому 
чинним законодавством. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Асоціації 
переходить до її правонаступників. 
14.3. Припинення діяльності Асоціації відбувається за рішенням Загальних Зборів Асоціації, 
за яке проголосувало не менше 3/4 присутніх членів  Асоціації, або у випадках, передбачених 
чинним законодавством, за рішенням суду. У випадку саморозпуску Асоціації за рішенням 
Загальних Зборів (саморозпуск) створюється ліквідаційна комісія, або функції ліквідаційної 
комісії виконує Правління. 
14.4. Всі активи, якими володіє Асоціація, повинні бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету у разі 
припинення діяльності Асоціації  (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення). 
14.5. Рішення про припинення діяльності Асоціації (реорганізацію або саморозпуск) 
подається до уповноваженого органу з питань реєстрації.  
14.5. Асоціація  вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців. 
 
 
Президент  Асоціації     Поліщук М.Є. 
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вторинної профілактики інсульту», «Школа тромболітичної терапії» 
2016  -2019 ( 9 проектів) Освітній проект для медичних сестер  «Догляд за пацієнтом, що переніс інсульт» 
2019  ( травень) Лекція для фахівців сімейної ланки  «Інсульт: компетенції сімейного лікаря»  
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Підготовка  освітніх та просвітніх матеріалів для лікарів та пацієнтів 
2013 Буклет  для пацієнтів «Артеріальна гіпертензія та інсульт» 

2017 Освітня брошура для медичного персонал, пацієнтів  та осіб, що доглядають за 
пацієнтами «Інсульт : інформація для тих кого це стосується». 

2018 Освітні буклети «Впізнай інсульт»( перші ознаки інсульту) 
 
Інші компетенції. 
З 2006 постійно займаюсь  розробкою та впровадженням освітніх програм, тренінгів, 
семінарів для фахівців  медичної галузі, які займаються питаннями надання допомоги при 
інсульті. 
Маю довід в розробці та  впровадженні в медичну практику мультидисціплінарної моделі  
надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом. 
Слідкую за оновленням клінічних рекомендацій / стандартів надання медичної допомоги 
пацієнтам із інсультом ESO, AHA/ASA, WSO, NICE, SIGN. 
Маю  досвід проведення тренінгів для мультидисциплінарних команд, публічних виступів. 
Автор та співавтор наукових статей з організації  мультидисціплінарної допомоги пацієнтам 
з інсультом в стаціонарі, спеціальних брошур для медичного персоналу та пацієнтів.  
 

Cудимості відсутні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2019       Гуляєва М.В. 



Мотиваційний лист кандидата до складу Ради Громадського контролю при НСЗУ 

Гуляєвої Марини Віталіївни 

Згідно з даними ВООЗ, хронічні неінфекційні захворювання (ХНІЗ), серед яких 
домінують серцево-судинні хвороби, є причиною понад 90% смертей в Україні. Одним з 
найбільш розповсюджених ХНІЗ є інсульт, який в Україні посідає друге місце у списку 
причин смерті та інвалідності. 

 Згідно оцінок дослідників Глобального тягаря хвороб (Global Burden of Disease - 
GBD), у 2016 році в Україні сталося понад 200 тис інсультів і понад 85 тис людей померли 
внаслідок інсульту. Інсульт впродовж життя станеться у кожного третього жителя нашої 
країни, кому зараз більше 24 років. 

Якщо нічого не робити, то 1 з 5 людей, що зараз живуть в Україні, помре від інсульту 
або завершить своє життя з інвалідному візку. Особливу тривогу викликає збільшення тягаря 
інсульту серед людей працездатного віку: понад 50% з тих, хто пережив інсульт, ніколи не 
повертаються до роботи. Більшість жертв інсульту, які вижили, протягом усього життя 
страждають від фізичних, когнітивних, психічних та соціально-економічний наслідків цієї 
хвороби, потребують постійного догляду в родині.  

Працюючи в лавах ГО Українська асоціація боротьби з інсультом, з 2005 року 
професійно займаюсь питаннями  організації  сучасної системи надання медичної допомоги з 
інсультом в Україні. Знаю проблеми, які виникають як на шляху стаціонарного лікування та і 
в періоді відновлення та реабілітації.  

Маю досвід роботи в сучасному інсультному центрі, де вдалося створити ефективну 
модель лікування та реабілітації для пацієнтів з інсультом.

Для того, щоб знизити захворюваність та смертність від інсульту треба діяти зараз і 
негайно!  

Долучившись до роботи в Раді громадського контролю при НСЗУ  планую: 

• Активно допомагати в створенні дієвої, ефективної та сучасної системи надання 
допомоги пацієнтам з інсультом на всіх етапах допомоги.  

• Захищати права пацієнтів та представляти інтереси всім зацікавлених осіб на 
отримання ефективної медичної допомоги при інсульті  у  будь- якому куточку 
нашої держави. 

• Працювати над системою контролю якості  надання медичних послуг при інсульті. 

• Представляти інтереси пацієнтів, що перенесли інсульт на рівні законодавчих та 
виконавчих органів влади. 

Інсульт є, був і залишається одним з основних захворювань, що потребує об'єднання 
зусилль урядових та громадських організацій, професійних асоціацій, об'єднань 
пацієнтів та широких верств населення. 

Єднаймо зусилля!! 

http://www.who.int/nmh/countries/en

