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Розглянувши питання порядку денного та пропозиції учасників засідання

Київська Лікарська Рада

 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про роботу правління Київської Лікарської Ради 2016-2018 рр.
2. Підтримати  Засади національної  стратегії  охорони здоров'я  України,  розробленої

ГО "Українська асоціація  сприяння охороні  здоров'я  населення"  і  долучитись до
співпраці  з  Координаційною  радою  Платформи  національної  стратегії  охорони
здоров'я.
Ініціювати  спільно  з  Київською  міською  профспілкою  працівників  охорони
здоров’я  створення  Київської  регіональної  координаційної  ради  Платформи
національної стратегії охорони здоров'я. 
Надати  кандидатури  до  участі  в  Київській  регіональній  координаційній  раді
Платформи національної стратегії охорони здоров'я до 11.12.2018 р.

3. Підтримати Звернення Української Медичної Експертної Спільноти до української
медичної  спільноти,  зокрема  ініціативу  щодо  проведення  ІІ-го  Національного
Форуму Охорони Здоров’я. (Звернення додається).

4. У відповідь на Звернення Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, Ольги
Богомолець,  до  професійних  медичних  асоціацій  щодо  проекту  концепції
професійного ліцензування лікарів в Україні,  винести на обговорення зазначений
Проект  Концепції  та  подати  пропозиції  до  нього  до  23.11.2018  р.  (Звернення
додається). Правлінню КЛР – узагальнити пропозиції та надати спільну відповідь.

5. Підтримати ініціативу створення Громадської Спілки «Київська Лікарська Рада» як
юридичної особи. Винести повторно на обговорення проект установчих документів
на подання пропозицій до 23.11.2018 р. (Проект Статуту додається).
Включити до складу засновників тих членів Київської Лікарської Ради, які виявили
бажання і мають статус юридичної особи. 

6. До установчих зборів  Громадської  Спілки «Київська  Лікарська  Рада»  подовжити
повноваження  правління  Київської  Лікарської  Ради  в  складі:  Карабаєв  Даніель
Таїрович - Голова КЛР; Білянський Леонід Семенович - Перший заступник Голови
КЛР;  Бекетова  Галина  Володимирівна  -  Заступник  Голови  КЛР;  Сорока  Іван
Миколайович - Відповідальний секретар КЛР.

7. Доручити правлінню Київської Лікарської Ради:
7.1. Провести організаційно-правові заходи щодо створення юридичної

особи та підготувати установчі збори громадської спілки.
7.2. Долучитись до процесу формування бюджету міста Києва на 2019

рік та подальших кроків реформування галузі, шляхом підготовки
відповідних пропозицій. 

7.3. Підготувати  звернення  до  Київського  міського  Голови  щодо
необхідності  прийняття  Міської  цільової  програми  місцевих
стимулів для медичних працівників.

7.4. Спільно з  Київським медичним університетом розробити проект
програми підготовки лікарів до професійного ліцензування в 2020
році.


