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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ УАЛДВК

УХВАЛИЛИ:
1. Визнати необхідність та доцільність реформування дерматовенерологічної служби з приве-

денням ліжкового дерматовенерологічного фон ду до науково обґрунтованих потреб населення в 
дерматовенерологічній допомозі, з до  триманням диспансерного методу діяльності та делегування 
частини повноважень дерматовенерологічної допомоги на рівень лікаря загальної практики —  
сімейної медицини —  з урахуванням реальних можливостей. Вважати пріоритетним завданням 
УАЛДВК збереження доступності населення до дерматовенерологічної допомоги незалежно від 
місця проживання та соціального статусу.

З урахуванням з цього Президії УАЛДВК:
— активізувати співпрацю з МОЗ України, Комітетом з питань охорони здоров’я Вер  ховної Ради 

України, Громадською радою при МОЗ України, Національною лікарською ра  дою, іншими гро-
мадськими медичними об’єд наннями в аспекті інформування щодо медико-соціального значен-
ня дерматовенерологічної служби в Україні на сучасному етапі та участі в розробці законопро-
ектів про лікарське самоврядування в Україні.
Термін: постійно.

— сприяти залученню членів Президії УАЛДВК до організаційно-методичних нарад різного рівня 
та інших заходів з питань реформування медичної галузі.
Термін: постійно.
2. Членам Президії, віце-президентам УАЛДВК, членам Асоціації з числа науковців ДУ «Інсти тут 

дерматології і венерології НАМН України», членам Асоціації з числа завідувачів кафедр медичних 
ВУЗів активізувати роботу з напрацювання адаптованих клінічних настанов та уніфікованих клінічних 
протоколів за темами: «Піодермії», «Екзема», «Короста», «Трихоміко зи: трихомікоз, мікроспороз».

Термін: І півріччя 2017 р.
3. Продовжити співпрацю з міжнародними громадськими організаціями лікарів-дерматовенеро-

логів, зокрема Європейською академією дерматологів та венерологів та іншими міжнародними 
фаховими об’єднаннями дерматологів, венерологів і косметологів.

4. Членам Президії УАЛДВК з числа головних лікарів обласних та міських шкірно-венерологіч-
них диспансерів перед закінченням терміну дії контракту з відповідними місцевими радами щодо 
перебування на займаній керівній посаді за необхідності своєчасно інформувати з цього питання 
Президію УАЛДВК для підготовки звернень (у межах компетенції) від нашої фахової Асоціації до 
відповідних місцевих рад і підрозділів з охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Термін: постійно.
5. Членам Президії УАЛДВК з числа головних лікарів обласних та міських шкірно-венерологіч-

них диспансерів за умови адміністративного тиску з боку керівників підрозділів з охорони здоров’я 
місцевих державних адміністрацій щодо спроб під виглядом «оптимізації», неправомірного рефор-
мування дерматовенерологічної служби, яке насправді передбачає ліквідацію обласного шкірно-
венерологічного диспансеру як окремої юридичної особи, невідкладно інформувати Президію 
УАЛДВК для своєчасного реагування.

Термін: постійно.
6. Членам УАЛДВК, за умови виникнення трудових конфліктів з керівниками профільних ме -

дичних закладів та можливих неправомірних дій з боку адміністрацій, звертатися до Президії 
УАЛДВК для об’єктивного неупередженого комісійного розгляду відповідних конфліктних ситуа-
цій на рівні нашого фахового громадського об’єднання та захисту прав членів Асоціації.

Термін: постійно.

ПОСТАНОВА
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7. Виконавчому комітету УАЛДВК за умови фінансової можливості забезпечити:
— видання розроблених та затверджених МОЗ України уніфікованих клінічних протоколів для 

забезпечення потреб державних дерматовенерологічних закладів та профільних кафедр медич-
них ВУЗів України.
Термін: ІІ півріччя 2017 р.

— фінансову щоквартальну підтримку Асоціацією видання фахового журналу «Український жур-
нал дерматології, венерології, косметології» та безоплатної його розсилки в регіональні осеред-
ки Асоціації відповідно до кількості членів у осередках та сплати ними членських внесків.
Термін: постійно.

— щорічне видання за кошти Асоціації Календаря УАЛДВК та безоплатну його розсилку в 
регіональні осередки Асоціації відповідно до кількості членів у осередках.
Термін: щорічно до 25 грудня.

— оновлення оргтехніки в кабінеті секретаріату УАЛДВК.
Термін: І квартал 2017 р.
8. Продовжити практику нагородження Почесною відзнакою УАЛДВК «Честь і пошана від 

української дерматовенерології» відповідно до чинного Положення.
Термін: щорічно.
9. Відповідно до Статуту УАЛДВК, Положення про Президію УАЛДВК та постанов звітно-

виборних зборів Київського міського та Івано-Франківського обласного осередків УАЛДВК вивес-
ти зі складу Президії почесного Президента УАЛДВК, професора Бориса Тихоновича Глухенького.

10. Увести до складу Президії УАЛДВК М. М. Хилинського і Іванну Григорівну Цідило як ново-
обраних голів Київського міського та Івано-Франківського обласного осередків УАЛДВК.

11. Залишити в складі Президії УАЛДВК багаторічного голову Івано-Франківського обласного 
осередку та одного з ініціаторів створення Асоціації доцента В. Є. Ткача.

12. Внести зміни до Розділу 6 «Майно та кошти» і Розділу 7 «Припинення діяльності Асоціації» 
Статуту УАЛДВК, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року 
№ 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, вклю-
чення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та 
листа ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві за № 10837/10 126-50-12-04-10 про виконан-
ня вимог, яким має відповідати неприбуткова організація, за пунктом 133,4 статті № 133 Податкового 
кодексу та пунктом 72 Порядку № 440 Постанови Кабінету Міністрів про нову структуру ознак 
неприбуткових організацій та їхню реєстрацію в Реєстрі нового зразка неприбуткових установ і 
подати до Міністерства юстиції України пакет документів для затвердження до 30 грудня 2016 р.

Термін: грудень 2016 р.
13. Обрати Почесним членом Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів 

доктора Крістіана Діла (Dr. Christian Diehl) —  професора університету Марконі (м. Рим, Італія) 
(Universita Degli Studi Guglielmo Marconi, Rome, Italy), який активно співпрацює з УАЛДВК та публі-
кує свої наукові статті на шпальтах «Українського журналу дерматології, венерології, косметології».

14. Створити організаційний комітет з проведення у м. Львові ІІІ з’їзду Української асоціації 
лікарів-дерматовенерологів і косметологів у жовтні 2017 р.

15. Збільшити розмір річного внеску за членство в УАЛДВК від 1 січня 2017 р. Конкретний роз-
мір відповідного річного внеску визначити на загальних зборах осередків УАЛДВК.

Термін: 25 грудня 2016 р.
16. Членів УАЛДВК, які перебувають в пологових відпустках та відпустках по догляду за дити-

ною до 3 років, тимчасово звільняють від сплати членських внесків.
17. Членам УАЛДВК повністю сплатити членські внески за 2017 р.
Термін: до 01 червня 2017 р.
18. Головам осередків щоквартально надавати необхідну документацію та інформацію до 

УАЛДВК щодо членства в УАЛДВК у очолюваних ними осередках.
Термін: щоквартально.
19. Головам осередків УАЛДВК довести Постанову Президії до відома усіх членів Асоціації на 

чергових зборах осередків. Розмістити Постанову Президії на сайті УАЛДВК.

Президент Української асоціації
лікарів-дерматовенерологів
і косметологів, професор                                                                                          В. І. Степаненко
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