Звіт про роботу Ради громадського контролю при
Національній службі здоров’я України за 2020 рік
Рада громадського контролю при Національній службі здоров’я України (далі –
РГК НСЗУ) шляхом рейтингового інтернет-голосування була обрана в кількості 15 осіб
7 серпня 2019 року.
Персональний склад РГК НСЗУ затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів
України №1239-р від 9 жовтня 2020 року.
Члени РГК НСЗУ:
№ Назва інституту громадянського
суспільства
1
ГО «Українська академiя дерматовенерології»
2
3
4
5
6
7
8
9

ГО «Українська асоціація батьків передчасно
народжених дітей «Ранні пташки»
ГО «Чернігівський міський центр «Азбука для
батьків»
ГО «Харківський антикорупційний центр»
ГО «Чернігівський міський центр «Азбука для
батьків»
ВГО «Українська асоціація батьків дітей, хворих
на ювенільний ревматоїдний артрит «Радість
руху»
ВГО «Українська асоціація батьків дітей, хворих
на ювенільний ревматоїдний артрит «Радість
руху»
ГО «Школа успішного медичного менеджера»

11

ГО «Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників»
ГС «Асоціація постачальників товарів та послуг
в сфері інформатизації охорони здоров’я
«Іхелс»
ГС «Аптечна професійна асоціація України»

12

ГО «Інститут аналітики та адвокації»

13

ГС «Українсько-німецька медична асоціація»

14

ГО «Інститут аналітики та адвокації»

15

ГО «Українська академія педіатрії — союз
медичних спеціальностей»

10

ПІБ
АНФІЛОВА
Марина Родіонівна
БАЛЯСНА
Олександра Валеріївна
БОЙКО
Ганна Юріївна
ГОРБАТЕНКО
Олександр Павлович
ДАНЕВИЧ
Борис Федорович
ІВАНЕНКО
Інна Валеріївна
КАШИНЦЕВА
Оксана Юріївна
КУДИК
Тетяна Валеріївна
ЛУР’Є
Дмитро Андрійович
ПИРОЖЕНКО
Артем Вікторович
РУДЕНКО
Володимир Васильович
ТКАЧЕНКО
Олександр
Володимирович
ХИТРОВА
Олена Миколаївна
ШАПОВАЛ
Наталія Вячеславівна
ЮРАС
Андрій Михайлович

На засіданні РГК НСЗУ 23 жовтня 2020 року шляхом голосування обрано Головою
РГК НСЗУ Іваненко Інну Валеріївну, секретарем РГК НСЗУ – Лур’є Дмитра
Андрійовича.
У 2020 році проведено 6 засідань РГК НСЗУ.
Інформація про засідання РГК НСЗУ
№ Дата
Питання порядку денного
п/ засіданн
п
я
1
23.10.2020
1. Обрання Голови РГК при НСЗУ.
2. Обрання Секретаря РГК при НСЗУ.
3. Різне.
2
29.10.2020
1. Звернення до Прем’єр-міністра України щодо проєкту
постанови КМУ «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на реалізацію програми державних гарантій медичного
обслуговування населення»
3
12.11.2020
1. Презентація та обговорення Стратегії НСЗУ на 2021-2023.
2. Презентація та обговорення Проекту Порядку здійснення
моніторингу
НСЗУ
щодо
договорів
про
медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
3. Безбар’єрний доступ до будівель та приміщень, де
здійснюється медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій.
4
02.12.2020
1. Звернення до Голови Верховної Ради України щодо проєкту
Державного бюджету на 2021 рік
5
10.12.2020
1. Звернення до Прем'єр-міністра України щодо запровадження
відпуску
антибактеріальних
лікарських
засобів
за
е-рецептами
6
18.12.2020
1. Звернення до Президента України щодо затвердження
Порядку реалізації Програми медичних гарантій на 2021 рік
Рішення по питанням, розглянутих на засіданнях.
● Направлено відкрите звернення до Прем’єр-міністра України щодо проєкту
постанови КМУ «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми
державних гарантій медичного обслуговування населення».
● Обговорено Стратегію НСЗУ на 2021-2023 рр.
● Надано рекомендації НСЗУ щодо Проекту Порядку здійснення моніторингу
НСЗУ щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою
медичних гарантій.
● Надано рекомендації НСЗУ стосовно виконання та дотримання вимог із
забезпечення умов для медичного обслуговування та вільного доступу до
будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, з метою
недопущення невиконання надавачами медичних послуг вимог щодо
безбар’єрності доступу пацієнтів до будівель, які є обов'язковими для
укладення договору про медичне обслуговування населення за програмою
медичних гарантій на 2021 рік.

● Направлено відкрите звернення до Голови Верховної Ради України щодо
проєкту Державного бюджету на 2021 рік щодо необхідності збільшення
фінансування Програми медичних гарантій.
● Направлено відкрите звернення до Прем'єр-міністра України щодо
запровадження відпуску антибактеріальних лікарських засобів за
е-рецептами.
● Направлено відкрите звернення до Президента України щодо затвердження
Порядку реалізації Програми медичних гарантій на 2021 рік.

Голова РГК при НСЗУ

І. В. Іваненко

