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Положення 
про Координаційну раду з питань добровільного медичного страхування 

 
 

1. Координаційна рада з питань добровільного медичного страхування (да-
лі – Координаційна рада) створена для узгодження дій органів виконавчої влади 
Запорізької області, регіональних медичних закладів, страхових компаній, під-
приємств, громадськості для втілення ефективної системи фінансування охоро-
ни здоров’я з різних джерел. 

 
2. Координаційна рада – це консультативно-дорадчий орган. 
 
3. Координаційна рада в своїй діяльності керується Конституцією  та зако-

нами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпо-
рядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням, а та-
кож іншими актами законодавства. 

 
4. Основні завдання Координаційної ради: 
4.1. підготовка пропозицій з вдосконалення ресурсної та нормативної бази 

медичних закладів, втілення сучасних ресурсозберігаючих технологій; 
4.2. розробка положення про притягнення додаткових коштів у медичні за-

клади Запорізької області; 
4.3. підготовка положень про відбір  учасників з притягнення додаткових 

коштів у медичні заклади Запорізької області; 
4.4. розробка положень відносно базових медичних страхових програм, ре-

комендованих до реалізації при вирішенні питання добровільного медичного 
страхування; 

4.5. розробка форми приблизного договору з медичного обслуговування 
між медичними закладами і страховою компанією; 

4.6. організаційне забезпечення укладення договорів з медичного обслуго-
вування; 

4.7. розробка необхідних нормативних документів з обов’язкового медич-
ного страхування; 

4.8. координація та забезпечення взаємодій з центральними і місцевими ор-
ганами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підпри-
ємствами, установами і організаціями; 

4.9. підготовка пропозицій та проектів розпорядчих документів з питань 
добровільного медичного страхування. 
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5. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право: 
5.1. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію підприємств, установ і 

організацій та отримувати від них матеріали і статистичні  дані; 
5.2. запрошувати на свої засідання представників установ, підприємств і 

організацій для участі у розгляді питань, які належать до її компетенції; 
5.3. надавати центральним та іншим органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування рекомендації і роз’яснення та отримувати від них 
відповідні інформаційні матеріали; 

5.4. здійснювати інші повноваження, які належать до її компетенції. 
 
6. Склад Координаційної ради  затверджується розпорядженням голови об-

ласної державної адміністрації. 
 
7. Робота Координаційної ради проводиться у формі засідань, які прово-

дяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз у два тижні. 
Засідання проводить голова Координаційної ради, а у разі його відсутності 

– заступник голови. Про дату засідання і порядок денний члени Координаційної 
ради повідомляються не пізніше, ніж за три дні. 

Засідання Координаційної ради є правочинним, якщо на ньому присутні 
більше половини його складу. 

 
8. Рішення Координаційної ради за результатами обговорення приймають-

ся більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради та 
оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні. 

Рішення Координаційної ради, які прийняті у межах її компетенції, можуть 
бути враховані при підготовці проектів розпоряджень голови  обласної держав-
ної адміністрації. 
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