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ПЕРСПЕКТИВНА ПРОГРАМА   

ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА  

БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» 

  
 

ГОЛОВНА ІДЕЯ СПІЛКИ:   

 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА БЕЗПЕРЕРВНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» створена та працює для працівників системи охорони 

здоров’я України  та на користь здоров’я народу України.  

  

 

ГОЛОВНА МЕТА СПІЛКИ:   

 

Забезпечення та захист  та захист прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів.  
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 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

  

1.1. Головними в розвитку Спілки повинні стати особиста індивідуальність, 

унікальність, ініціатива, творчість, новий підхід до розв’язання питань 

розвитку охорони здоров’я,  захист інтересів медичних працівників, 

сприяння забезпеченню їх професійної діяльності, спрямованої на 

підвищення її якості, своєчасності та доступності для населення України..  

  

1.2. Актуальність Перспективної програми розвитку та діяльності 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ (далі – Програми) обумовлена зростанням і 

зміцненням ролі громадських організацій в державі, побудові свідомого 

громадянського суспільства, підвищенням активності членів Спілки в 

розбудові демократії, самоврядного проведення своєї діяльності, 

вдосконаленням системи забезпечення та механізму діяльності Спілки у 

вигляді системи правової саморегуляції, підвищенні ролі та авторитету 

Спілки та особисто кожного медичного працівника в нашій державі та на 

міжнародному рівні.  

  

1.3. Програма спрямована на підтримку статутної діяльності Спілки, 

громадських організацій – учасників і відокремлених підрозділів Спілки та 

індивідуальних членів Спілки на підставах і в рамках законів та інших 

нормативно-правових актів України,  Статуту Спілки та її внутрішніх 

організаційних і розпорядчих документів.   

  

1.4. Учасниками Програми виступають: сама Спілка, громадські організації – 

учасники Спілки, відокремлені підрозділи Спілки, медичні працівники як 

фізичні особи – члени Спілки, інші громадські організації.  

  

1.5. Програма визначає основні пріоритетні напрямки діяльності та форми 

розвитку, без визначення конкретних термінів, виконавців і фінансового 

забезпечення. Для цього розроблятимуться окремі Програми за напрямами 

розвитку та діяльності Спілки, Плани діяльності на поточні роки або інші 

внутрішні документи, які після громадського обговорення 

затверджуватимуться Координаційною Радою Спілки, та за якими 

здійснюватиметься громадській контроль і прозора звітність.   

  

 

2.  КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 
  

2.1. Діяльність Спілки  в напрямку покращення здоров’я населення: 

-      участь у розробці програм, спрямованих на розвиток здорового 

способу життя населення; 

-    сприяння поширенню інформації освітнього характеру   серед 

населення України; 
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- сприяння запобіганню виникнення захворювань та медична 

допомога, турбота про здоров'я нації шляхом участі у розробці та 

реалізації програм профілактики захворювань; 

- сприяння науковому і практичному розв‘язанню сучасних 

проблем медичного обслуговування населення, участь у розробці та 

прийнятті нормативно-правових актів, державних програм розвитку 

охорони здоров’я; 

- сприяння організації та надання висококваліфікованої 

консультативно-діагностичної допомоги населенню, на основі 

застосування сучасних досягнень науки і використання новітньої 

техніки, нових способів і методів діагностики, в тому числі із 

застосуванням сучасних телекомунікаційних систем; 

- підвищення безпеки та якості надання медичної допомоги 

шляхом сприяння поліпшенню безперервної післядипломної освіти 

працівників сфери охорони здоров’я; 

- аналіз та узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду в сфері охорони здоров’я, впровадження передового 

вітчизняного та іноземного досвіду в практичну діяльність; 

- сприяння створенню та створення фондів, лікувальних центрів, 

закладів і пунктів по реабілітації і наданню медичної допомоги 

учасникам бойових дій. 

  

2.2. Діяльність Спілки  в напрямку безперервної медичної освіти та 

професійного розвитку : 

- участь у розробці та прийнятті нормативно-правових актів, 

державних програм розвитку медичної освіти та медицини в цілому ; 

- участь у розробці  освітніх програм  сфери охорони здоров’я;   

-        забезпечення безперервної медичної освіти та професійного 

розвитку  працівників галузі охорони здоров’я в закладах 

післядипломної освіти з високим науково-практичним рейтингом;   

-      сприяння створенню конкуренції в освітньому просторі, праву 

вільного вибору місця, часу і форм безперервної медичної освіти  в 

Україні і в інших країнах світу на основі ефективної оцінки якості 

освітніх програм; 

- участь у розробці критеріїв для  визнання недержавних форм 

освітньої діяльності в сфері охорони здоров’я;  

 

-      регулювання інформаційної підтримки  фахівців  шляхом сприяння 

плануванню і проведенню наукових досліджень та обміну 

інформацією, сприяння підвищенню рівня післядипломної підготовки 

спеціалістів сфери охорони здоров’я, підвищенню рівня кваліфікації 

своїх членів; 

- інформаційно-методична підтримка діяльності членів Спілки; 



4 
 

-         сприяння  широкому доступу лікарів до сучасних інформаційних 

ресурсів, використовуючи всі державні, суспільні та міжнародні 

можливості; 

-        створення єдиної бази заходів безперервної медичної освіти та 

моніторингу отримання членами Спілки освітніх послуг неформальних 

форм освітньої діяльності. 

 

2.3. Нормативно-правова та законотворча діяльність Спілки : 

- сприяння розвитку медицини та стоматології як галузі медицини 

в Україні як запоруки здоров'я української нації;  

- участь у розробці та прийнятті нормативно-правових актів, 

державних програм розвитку охорони здоров’я; 

- сприяння внесенню пропозицій з питань охорони здоров‘я до 

Міністерства охорони здоров’я та інших органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 

- організація вивчення громадської думки в Україні та за кордоном 

щодо актуальних питань функціонування та розвитку систем охорони 

здоров’я загалом та стоматології зокрема; 

- співпраця з урядовими та неурядовими установами, 

організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами та 

установами з метою досягнення статутних цілей та завдань; 

- участь у здійснені громадського аналізу діючого законодавства та 

нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань 

Спілки; 

-      здійснювати громадську експертизу проектів законів,  урядових 

актів, документів МОЗ, що стосуються питань реформування охорони 

здоров’я, надання медичної допомоги та професійної діяльності 

працівників галузі охорони здоров’я; 

-       забезпечувати вплив громадських спілок, асоціацій і товариств у 

прийнятті та імплементації  стандартів надання медичної допомоги,   

клінічних протоколів та інших регуляторних актів; 

-        участь у роботі консультативних та дорадчих органів щодо 

законотворчої діяльності, шляхом внесення пропозицій суб'єктам права 

законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення 

законодавства у сфері охорони здоров’я. 

 

2.4. Діяльність Спілки  в галузі розвитку науки : 

- ініціювання та сприяння замовленню, проведенню та 

фінансуванню досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо; 

- залучення до роботи та взаємодія з громадськими діячами, 

науковцями, студентською та учнівською молоддю, сприяння 

створенню тематичних об’єднань, організацій, центрів; 

-         співпраця з науковими та дослідницькими інституціями та 

вищими навчальними закладами для сприяння створенню умов для 

виконання на сучасному світовому рівні наукових досліджень. 
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2.5. Діяльність Спілки  в напрямку  співпраці та захисту :   

- співпраця з організаціями сфери охорони здоров’я, а також 

іншими організаціями, в т.ч. з установами медичної освіти,  медичного  

регулювання, юридичного та правового спрямування; 

- організація проведення круглих столів, семінарів, конференцій, 

бізнес-сніданків, спільних заходів, присвячених проблемам медицини 

загалом та стоматології зокрема, в тому числі за участі пацієнтів; 

- сприяння у відновленні, розвитку та збереженні ділових і 

дружніх взаємин  працівників сфери охорони здоров’я України, захист 

соціальних, економічних, творчих і інших спільних інтересів членів 

Спілки; 

- здійснення міжнародного співробітництва та встановлення 

міжнародних зав’язків з профільними закордонними організаціями, 

науковими і практичними центрами, окремими спеціалістами, 

громадськими організаціями; 

- сприяння діяльності установ та організацій, що мають споріднені 

цілі і завдання, проведенню семінарів, лекцій, конференцій, різних 

форм та напрямків відповідно до мети Спілки; 

-  сприяння розвитку контактів, культурних та гуманітарних 

зв’язків між членами Спілки та громадськими організаціями інших 

країн; 

-         забезпечення впливу професійної медичної спільноти на 

соціальну політику у сфері охорони здоров’я,  страхування професійної 

відповідальності,  соціального захисту на випадок професійного 

захворювання та інвалідності, захисту інших прав медичних 

працівників шляхом співпраці з державними та громадськими  

юридичними організаціями, страховими компаніями, фінансовими 

установами або шляхом створення власних відповідних організацій; 

-        сприяння вирішенню конфліктів між медичними працівниками та 

іншими суб’єктами охорони здоров’я в процесі їх професійної 

діяльності з морально-етичних питань, а також налагодити механізм 

впливу на вирішення питань, пов’язаних із соціальною дискримінацією 

медичних працівників; 

- залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а 

також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими 

структурами; 

- сприяння організації фінансування проектів, програм, що 

відповідають цілям та завданням Спілки; 

- надання організаційної, інформаційно-аналітичної, методичної, 

правової допомоги своїм членам та іншим особам. 
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3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 

 

 3.1. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для 

фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених Статутом ГС ВСБМО.  

  

3.2. Не допускається розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників) Спілки, членів Спілки, працівників Спілки 

(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 

учасників та членів органів управління Спілки та інших пов’язаних з ними 

осіб.  

  

4. ДОКУМЕНТАЦІЯ, РЕСУРСИ, МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

 4.1. Розробка та провадження внутрішніх документів до статуту Спілки: 

 - Регламент проведення Конференції;  

- Положення про Ревізійну комісію;   

- Типове положення про відокремлений підрозділ;   

- Типове положення про комітети та колегію Спілки;  

- Положення про організацію реєстру членів та учасників Спілки.  

4.2. Розробка і затвердження Інструкції з діловодства та впровадження її в 

практичну діяльність, впровадження електронного та паперового реєстру 

членів та учасників Спілки.  

4.3. Розробка, затвердження Інструкції про звернення громадян, 

запровадження особистого прийому керівниками Спілки через Інтернет.  

4.4. Забезпечення участі в роботі конференцій Спілки всіх фізичних осіб – 

членів Спілки через програмний комплекс забезпечення індивідуального 

голосування.  

4.5. Подання до органів реєстрації повідомлень про утворення відокремлених 

підрозділів Спілки та отримання статусу "всеукраїнського" об'єднання.  

4.6. Реєстрація в уповноважених органах реєстрації символіки Спілки та 

визначення порядку її використання.   

4.6.  Визначення державних профільних органів та громадських об’єднань, з 

якими доцільне співпрацювати Спілки та здійснювати в них делегування 

своїх представників для участі в роботі в консультативних та дорадчих 

органів (таких як Міністерство здоров’я України, Міністерство освіти та 

науки, тощо). 

4.7. Делегування членів Спілки від учасників та відокремлених підрозділів 

Спілки для участі, в порядку визначеному нормативно-правовими актами, в 

роботі комісій з визначення кваліфікації медичних працівників, акредитації 

медичних закладів.  

4.8. З метою громадського обговорення, узагальнення пропозицій та їх 

надання у відповідні установи-розробники, запровадити регулярне 

опублікування на сайті Спілки проектів нормативних документів органів 

центральної влади (профільних установ). 
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4.9. Передбачити створення комітету з правової підтримки діяльності та 

правової допомоги. 

4.10. Укласти договори між Спілкою та юридичною компанією (на 

конкурсних засадах) для правового супроводу вирішення спірних питань з 

урахуванням часткової ресурсної компенсації з боку Спілки витрат на 

обслуговування членів ГС ВСБМО та консолідованих витрат з учасниками 

Спілки.  

4.11. Забезпечити членів ГС ВСБМО індивідуальними номерними 

посвідченнями – «Членський квиток» .  

  

5. КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ  

  

5.1. Програма визначає основні пріоритетні напрямки діяльності та форми 

розвитку, без визначення конкретних термінів, виконавців і фінансового 

забезпечення. Для цього розроблятимуться окремі Програми за напрямами 

розвитку та діяльності Спілки або інші внутрішні документи, які після 

громадського обговорення затверджуватимуться Координаційною Радою або 

Президією Спілки, та за якими здійснюватиметься громадській контроль і 

прозора звітність.   

5.2. Контроль за виконанням у цілому всієї Програми покладається на 

Президента ГС ВСБМО. Напрямків  та структурних частин виконання 

програми – на  Президію та Координаційну Раду, за окремими напрямками – 

на голів профільних комітетів.  

5.3. Звіти за виконанням виконання Програми здійснюється за щорічними 

звітами про діяльність ГС ВСБМО. 

 

 

 

 

 

 

Президент ГС «ВСБМО»                                                 Л. О. Філіппенкова 


