
ПРОТОКОЛ  

 

тематичного секційного засідання ІІ-го Форуму громадських рад міста Києва 

  «Велика столиця-2019» 

на тему: «Стан реформування галузі охорони здоров’я в м. Києві» 

 

28 листопада 2018 року                          просп. Повітрофлотський, 41 

15.00                           каб. 459 

 

 

 

Присутні: заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі – Солом’янської РДА) Горпинченко О. І., голова Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) (далі – Громадської ради при КМДА) Назаренко Б. С., директор 

Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург В. Г., начальник відділу договорів 

первинної медичної допомоги Національної служби здоров’я України            

Кришталь Н. Ю., заступник голови Ради Київської міської профспілки працівників 

охорони здоров’я Кубанський С. А., голова комітету з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення громадської ради КМДА Скрипка С. М., голова 

Української Федерації роботодавців охорони здоров’я Симоненко В. Є., голова 

Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі – Громадської ради при Солом’янській РДА)  Оніщенко Д. М., представники від 

Громадської ради при КМДА, Громадської ради при Солом’янській РДА, 

співробітники Солом’янської РДА, представники громадських організацій, 

працівники районних медичних закладів, активні мешканці району.  

 

Слухали:  Оніщенка Д. М. – голову Громадської ради при Солом’янській РДА, який 

на початку заходу довів до відома присутніх, що цей Форум проводиться за ініціативи 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації), Координаційного комітету громадських рад при районних 

державних адміністрацій, Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації,  за підтримки Департаменту охорони здоров’я КМДА та 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Оніщенко Д. М. зазначив, що метою проведення Форуму є: підведення 

підсумків роботи громадських рад міста Києва у 2018 році; обговорення планових 

напрямків діяльності на 2019 рік, механізмів взаємодії органів влади з громадськістю 

задля задоволення потреб територіальної громади міста Києва. 

           Оніщенко Д. М. довів до відома  присутніх про порядок денний та регламент 

роботи тематичного секційного засідання ІІ-го Форуму громадських рад міста Києва  

«Велика столиця-2019» на тему: «Стан реформування галузі охорони здоров’я в        

м. Києві», а саме: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 



15:00-

15:10 

Вітальне слово до учасників 

заходу  

Горпинченко 

Олена Ігорівна 

 

Заступник голови 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

15:10-

15:15 

Виступ Назаренко 

Богдан 

Станіславович 

Голова Громадської ради при 

КМДА 

15:15-

15:35 

Результати реформування 

охорони здоров’я м. Києва 

Гінзбург 

Валентина 

Григорівна 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) 

15:35-

15:50 

Хід реформування охорони 

здоров’я в місті Києві 

Кубанський 

Сергій 

Анатолійович 

Заступник голови Ради Київської 

міської профспілки працівників 

охорони здоров’я 

15:55-

16:05 

Виступ Кришталь 

Наталя Юріївна 

Начальник відділу договорів 

первинної медичної допомоги 

Національної служби здоров’я 

України 

16:05-

16:15 

Виступ Гелевей  

Олег Іванович 

Голова постійної комісії Київради 

з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту 

16:15-

16:25 

Участь Громадської ради 

КМДА в процесі 

реформування галузі 

охорони здоров’я міста 

Києва 

Скрипка  

Сергій 

Миколайович 

Голова комітету з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту 

населення Громадської ради при 

КМДА 

16:25-

16:35 

Виступ Симоненко 

Володимир 

Євгенович 

Голова Української Федерації 

роботодавців охорони здоров’я 

16.35-

16.45 

Про труднощі проведення 

медичної реформи в місті 

Києві 

Шоломицький 

Володимир 

Васильович 

Заступник голови комітету з 

питань охорони здоров’я  

Громадської ради при 

Солом’янській районній  в місті 

Києві державній адміністрації,  

керівник ГО «Благодійна 

організація «Благодійний фонд 

«Медична служба НМП України» 

 

16.45-

16.55 

Про результати 

впровадження медичної 

реформи на прикладі 

Комунального 

некомерційного 

підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» 

Сваток  

Алла Степанівна 

Директор КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» 

Солом’янського району                   

м. Києва 



Солом’янського району 

 м. Києва 

16.55-

17.05 

Про здобутки проведення 

медичної реформи в місті 

Києві 

Шевчук Євгеній 

Віталійович 

Голова комітету з питань охорони 

здоров’я  Громадської ради при 

Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації, 

керівник ГО «Благодійна 

організація «Благодійний фонд 

«Соціальне медичне партнерство» 

17.10-

17.35 

Обговорення 

17.45-

17.55 

Підведення підсумків, 

прийняття резолюції 

Оніщенко 

Дмитро 

Миколайович 

 

 

          Оніщенко Д. М. запропонував проголосувати за порядок денний засідання та 

регламент роботи. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили:  затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу 

у відповідності до нього. 

 

Слухали:  Горпинченко О.І. – заступника голови Солом’янської РДА, яка звернулась 

до учасників заходу з вітальним словом.  

 

Слухали:  Назаренка Б. С. – голову Громадської ради при КМДА, який розповів про 

значимість проведення  Форуму. Це – місточок між інститутами  громадянського 

суспільства і владою. Захід покликаний стати платформою для діалогу, зауважень, 

пропозицій від мешканців та, за його результатами, напрацювання спільної позиції.  

Всі нагальні питання, розглянуті на Форумі, будуть належним чином сформульовані 

та запротокольовані для подальшого винесення на обговорення з керівництвом 

столиці та профільними структурними підрозділами КМДА. 

                          

Слухали:  Гінзбург В. Г. – директора Департаменту охорони здоров’я КМДА, яка 

доповіла присутнім про результати реформування системи охорони здоров’я міста 

Києва.  

 

 Слухали:  Кубанського С. А. – заступника голови Ради Київської міської профспілки 

працівників охорони здоров’я, про хід реформування охорони здоров’я в місті Києві. 

  

 

Слухали:  Кришталь Н. Ю. – начальника відділу договорів первинної медичної 

допомоги Національної служби здоров’я України, яка доповіла присутнім про роботу 

Національної служби здоров’я України (НСЗУ), яка є центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових 



гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

НСЗУ є національним страховиком, який укладає договори із закладами охорони 

здоров'я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення. НСЗУ 

контролює дотримання умов договорів та робить прямі виплати закладам за надані 

послуги. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра охорони здоров’я. 

 

Слухали:  Симоненка В. Є. – голову Української Федерації роботодавців охорони 

здоров’я, який зазначив, що роботодавці – це представники бізнесу, охорона здоров’я 

– бізнес. У бізнесі є дві сторони, які повинні домовлятися. Між ними повинна бути 

довіра та взаємопорозуміння. Українська Федерація роботодавців охорони здоров’я 

об'єднує та представляє інтереси 17 організацій роботодавців, до яких входять 422 

підприємства. На підприємствах, які входять до членських організацій Української 

Федерації охорони здоров'я працює близько 248 тисяч працівників.  

 Він також зазначив про важливість проведення реформ. 

 

Слухали:  Сваток А. С. – директора КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва, яка доповіла про результати 

впровадження медичної реформи на прикладі Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського 

району м. Києва, про плюси та мінуси реформи охорони здоров’я.  

Слухали:  Шевчука Є. В. – голову комітету з питань охорони здоров’я  Громадської 

ради при Солом’янській РДА про здобутки проведення медичної реформи в місті 

Києві. 

До обговорення долучались учасники заходу. 

Слухали:  Оніщенка Д. М. – про те, що захід став платформою для громадського 

обговорення актуальних, суспільно важливих питань щодо реалізації реформування 

галузі охорони здоров’я. За результатами тематичного секційного засідання 

напрацьовано Резолюцію,  яку оголосить голова комітету з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту населення Громадської ради при КМДА Скрипка С. М. 

 

Слухали: Скрипку С. М. – голову комітету з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Громадської ради при КМДА, який довів до відома присутніх 

Резолюцію тематичного секційного засідання ІІ-го Форуму  громадських рад міста 

Києва «Велика столиця-2019» на тему: «Стан реформування галузі охорони здоров’я 

в місті Києві»:                                 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

тематичного секційного засідання ІІ-го Форуму 

  громадських рад міста Києва «Велика столиця-2019» 

на тему: «Стан реформування галузі охорони здоров’я в м. Києві» 

28 листопада 2018 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

Слухали: Директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург В. Г., 

начальника відділу договорів первинної медичної допомоги Національної служби 

здоров’я України Кришталь Наталю Юріївну, заступника голови Ради Київської 

міської профспілки працівників охорони здоров’я Кубанського С. А., голову комітету 

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення громадської ради КМДА 

Скрипку С. М., голову Української Федерації роботодавців охорони здоров’я 

Симоненко В. Є.  

В обговоренні взяли участь:  

Вирішили:  

1. Запропонувати виконавчому органу Київської міської державної адміністрації 

(КМДА): 

1.1. Ініціювати створення Координаційної ради з питань організації і проведення 

медичної реформи в м. Києві.  

1.2.  Забезпечити збереження можливості кожному киянину на отримання 

невідкладної медичної допомоги. Підготувати та подати на затвердження Київ ради 

цільову програму «Невідкладна медична допомога киянам». 

1.3. Відтермінувати питання оптимізації мережі медичних закладів  на період 

проведення реформування галузі. 

1.4. Забезпечити підготовку закладів охорони здоров’я, які надають вторинну 

(спеціалізовану) амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу населенню до 

укладення договорів та співпраці з Національною службою здоров’я України 

(отримання статусу комунальних некомерційних підприємств, придбання оргтехніки 

та інше). 

1.5. Забезпечити підготовку та реалізацію Міської цільової програми місцевих 

стимулів для медичних працівників.  

1.6. Активно залучати Громадську раду при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) до процесу обговорення під час прийняття відповідальних рішень, які 

стосуються охорони здоров’я Киян. 

 

2. Запропонувати департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА): 

2.1. Вжити заходів щодо забезпечення мешканців Києва невідкладною медичною 

допомогою у цілодобовому режимі та недопущення погіршення її якості; 

2.2. На першому етапі, залишити в структурі КНП «Київська стоматологія» лише 

лікувальні заклади, які передбачені рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 

року. Рішення щодо подальшого приєднання стоматологічних відділень і кабінетів 

Консультативно-діагностичних центрів міста Києва до структури  КНП «Київська 

стоматологія» приймати після оцінки результатів його діяльності за певний період;  
2.3.  Створити окремо, або на базі диспетчерської служби екстреної медичної 

допомоги м. Києва CALL-центр з цілодобовим режимом роботи для консультування 

населення з питань медичної допомоги. 

  

3. Враховуюче те, що від кількості підписаних декларацій залежить об’єм 

фінансування закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу та 

заробітна плата медичних працівників, звернутись до громадських організацій для 



проведення роз'яснювальної роботи серед населення стосовно прискорення обрання 

громадянами лікарів первинної ланки та укладення з ними договорів на медичне 

обслуговування. 

Скрипка С. М подякував присутнім за участь та зазначив, що питання, 

розглянуті на Форумі, будуть належним чином сформульовані та запротокольовані 

для подальшого винесення на обговорення з керівництвом столиці та профільними 

структурними підрозділами КМДА.  

Слухали:  Оніщенка Д. М. – який подякував присутнім за участь у заході і 

запропонував підвести підсумки та проголосувати за прийняття Резолюції. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: підтримати Резолюцію тематичного секційного засідання ІІ-го Форуму 

громадських рад міста Києва «Велика столиця-2019» на тему: «Стан реформування 

галузі охорони здоров’я в м. Києві». 

 

 

Голова Громадської ради при КМДА                                  Б. Назаренко 

 

 

Голова Громадської ради при Солом’янській РДА                                Д. Оніщенко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


