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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




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
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контроJIю при Нацiона_г lьнiй службi здоров'я УкраiЪи Ладицi KpicTiHi Олег iвнi (паспорт
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Додаток  N 1 до протоколу.NЬ 15

загальних зборiв членiв
ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>
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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, Шаповал Наталія Вячеславівна, 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.  

 24.07.2019  Шаповал Наталія Вячеславівна 

Ivan Goro

Ivan Goro

Ivan Goro

Ivan Goro
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Автобіографія. Шаповал Наталія Вячеславівна
Контактний номер телефону: +38 (066) 491-1672 

e-mail: nshapoval@kse.org.ua 

Дата народження: 24.10.1989р. 

Місце народження: м. Київ, українка. 

Посада: віце-президент з політико-економічних досліджень та директор 
Центру вдосконалення закупівель в Київській школі економіки; член 
редакційної колегії VoxUkraine.  

Я отримала ступінь магістра з теорії й статистики ймовірностей (2012) в 
Національному університеті імені Тараса Шевченка, а також є магістром 
економічного аналізу (2013) Київської школи економіки (KSE). 

У 2012 - 2013 роках працювала аналітиком у консалтинговій компанії та 
підприємцем у текстильній промисловості. 

У 2015 - 2015 рр. Працювала науковим співробітником KSE з проведення 
академічних та політичних досліджень з питань еволюції системи охорони 
здоров'я в Україні, економічного впливу на туберкульоз, ефективності 
розподілу ресурсів у секторі охорони здоров'я, наслідків безробіття молоді в 
країнах ЄС та Україні. 

З 2016 року очолюю галузь політико-економічних досліджень в KSE. Я 
керувала та проводила політико-економічні  дослідження щодо державних 
закупівель, витрат на ВІЛ-інфекцію, фінансових  витрат на охорону здоров'я 
тощо. 

З 2016 року я очолюю Центру вдосконалення закупівель 
(http://cep.kse.org.ua/). 

З 2014 року є членом редакційної ради VoxUkraine. У 2015 році була 
учасницею проекту моніторингу реформ в Україні Фонду Карнегі 
міжнародного напрямку. 

Наразі я членом Загальних Зборів Громадської Організації «Вокс Юкрейн» та 
членом Ревізійної комісії Міжнародної Громадської Організації «Київський 
Економічний Інститут». В кінці цього місяця буде завершено переведення 
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мене на роль Виконавчого віце-президента Міжнародної Громадської 
Організації «Київський Економічний Інститут».   

Судимість відсутня. 

 Шаповал Наталія Вячеславівна 30.07.2019



Шаповал Наталія Вячеславівна. Мотиваційний лист 

Існує кілька причин, за яких я маю сильне бажання доєднатися до Ради 
громадського контролю при Національній службі здоров’я України. Я 
працюю в економічній сфері достатньо років, щоб розуміти масштаби 
катастрофи в системі охорони здоров’я та отримати компетенції бути 
корисною в Раді. 

Протягом останніх 5 років я - з колегами з дослідницького департаменту  
Київської школи економіки - імплементували близько 10 дослідницьких та 
консалтингових проектів в сфері охорони здоров’я. Ці проекти допомогли 
мені розібратись в інституційних деталях роботи охорони здоров’я, зрозуміти 
динаміку захворюваності, систему фінансування та операційні деталі роботи 
закладів охорони здоров’я. Наразі ми допомагаємо Міністерству охорони 
здоров’я України з реформою закупівель лікарських засобів та медичних 
виробів і створенням Центральної закупівельної організації та оцінюємо 
корупцію в медичній освіті.

Я наведу дві причини, чому я вмотивована сумлінно працювати в Раді 
громадського контролю. 

Згідно до результатів дослідження, яке ми провели спільно з Альоною 
Горошко для ВООЗ («Can people afford to pay for health care?»), 15% 
домогосподарств, в яких хтось захворів, зазнають катастрофічних витрат. На 
відміну від 2% середнього показника по Європі. Існує кричуща потреба 
працювати над неефективністю та нерівністю у розподілі та витратами 
державних ресурсів, переглянути державні інвестиції в охорону здоров'я.  

Якщо говорити про особисті сентименти, то у своєму житті я маю наочний 
приклад. Моя мама працює понад 40 років в охороні здоров'я. Вона змушена 
наймати на роботу медсестру за 3000 грн/міс – людину, від ефективності 
роботи якої залежать життя пацієнтів. І відчувати персональну  (хоча, і не 
формальну) відповідальність за рівень покриття життєвих потреб цієї 
співробітниці через таку низьку зарплатню. 

Я не можу лишатися осторонь, коли маю що запропонувати, розуміюся на 
фахових інструментах, аби максимізувати автономізацію медичних закладів, 
щоб ті мали змогу як підвищувати зарплати, так і впливати на якісні зміни 
процесів на місцях. 



НСЗУ – це та організація, яка безпосередньо впливає на фінансове покриття. 
Я би дуже хотіла, аби мій досвід і компетенції у цій сфері посприяли 
вирішенню системних проблем. 

 Шаповал Наталія Вячеславівна 30.07.2019
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