
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника «Всеукраїнського лікарського товариства» 

 

Седченко Ірина Володимиівнаа 

(прізвище, ім'я, по батькові)  

 

Подається на член громадської ради при Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 (найменування посади)  

Працює директор комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно діагностичний центр Дніпровського району м. Києва», з 

листопада 2002 року по теперішній час 

Член правління «Всеукраїнського лікарського товариства» з 2012 року по 

теперішній час 
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)  

Громадянство __________України________________________________________ 

 

Число, місяць і рік народження ___07 жовтня 1962 року______________________  

 

Місце народження Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий 

Ріг____________  

                                                (держава, область, місто, район, село) 

Освіта вища медична, лікар,  

- Дніпропетровський державний медичний університет, медичний 

факультет, 1986 рік, лікар-терапевт__ 

 (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата 

закінчення, спеціальність та кваліфікація)  

Науковий ступінь, вчене звання ___ 

 Володіння мовами ______українська – вільна, англійська – pre-intermediate  

(якими, якою мірою) 

Нагороди, почесні звання Грамота Міністерства охорони здоров’я -2012, 

Грамота Київського міського голови з нагоди дня медичного працівника, 2010 

рік 

Загальний стаж роботи ___29 років_______________________________________ 

 

Трудова діяльність 

 

- з __1986__ до __1995 р__ - лікар-терапевт терапевтичного відділення 

поліклініки спеціалізованної медичної санітарної частини м. Жовті 

Води______________________________ 

- з 1995-до 1998 року – завідувач приймальним відділення міської лікарні м. 

Жовті Води.  

- з 1998 - 2000 завідувач відділенням невідкладної допомоги поліклініки №1 

Дніпровського району м. Києва. 

- 2000 -2002 року завідувач поліклінікою №5 Дніпровського району м. Києва. 



- 2002 -по цей час – директор комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно діагностичний центр Дніпровського району м. Києва»,  

 

Додаткова інформація 

 

 Член «Всеукраїнського лікарського товариства» та Київської крайової 

організації ВУЛТ (КВУЛТ) з 2012 року. 

Член правління ВУЛТ з 2015-2017 рр,  голова Дніпровського осередку 

КВУЛТ  в м. Києві. 

Член правління «Всеукраїнського лікарського товариства» з 2012 року по 

теперешній час. 

  

Є експертом у галузі охорони здоров’я  

Напрямок роботи у громадській раді - охорона здоров’я 

 

Контактна інформація 

Адреса: м. Київ , Жмаченко 8-95 

тел. моб. 067 172-56-84 

e-mail: irina196@ukr.net 
   

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства 

протягом 2015 – 2016 років 

 

1. Назва інституту громадянського суспільства (ІГС). 

Громадська організація «Всеукраїнське Лікарське Товариство» 

2. Скорочена назва ІГС. 

ГО «ВУЛТ» 

3. Дані про легалізацію ІГС.  

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного 

реєстру  -   24.02.1992, 17.02.2010, 1 068 120 0000 025617. 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 20071736 

4. Адреса, контакти (телефон стаціонарний, мобільний, електронна адреса).  

Київ, вул. Льва Толстого, 7, 01004 

+380937358404 

+380674846516 

vult@ukr.net 

5. Мета та напрями діяльності.  

Мета ВУЛТ: сприяння охороні і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток 

вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння 



професійному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, 

задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.  

Основні види діяльності: організація практичних і наукових конференцій, семінарів, 

“круглих столів”, допомога у підготовці до видання та друку наукових праць членів 

організації, допомога лікарям в започаткуванні приватної практики, консультація 

лікувально-профілактичних закладів області з питань організації охорони здоров’я та 

акредитації.  

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування.  

ВУЛТ був очільником І Громадської Ради МОЗ, керівником якої тривалий час був 

Олег Мусій, Президент ВУЛТ.  

 7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,  

мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.  

Вересень 2015 - Проведення  Конгресу Південно-Східно-Європейського Медичного 

Форуму в Одесі. 

Результат: у форумі взяли участь - Голова Одеської облдержадміністрації - Міхеіл 

Саакашвілі, його заступник - Марія Гайдар, Голова Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я - Ольга Богомолець, заступник Голови Комітету - Олег Мусій, 

лікарі з усієї України, поважні міжнародні гості. 

Було проведено симпозіуми із кардіології та онкології, військової медицини, медицини 

катастроф та по медичній реабілітації.  

Листопад 2015 - Ініціювання заснування Національної Лікарської Ради України (далі-

НЛРУ), громадської платформи, що об’єднує понад 40 профільних національних медичних 

асоціацій з метою створення єдиного простору для формування консолідованої позиції 

лікарської спільноти та запровадження лікарського самоврядування (далі – ЛСВ) в Україні. 

Партнери: Громадська платформа «Сходи в майбутнє», НМУ ім. О. О. Богомольця 

Результат: участь членів НЛРУ в доопрацюванні законопроекту ЛСВ; круглих 

столах з питань надання допомоги біженцям і учасникам АТО та  реформ охорони 

здоров’я.  

Січень-червень 2016  – розробка та реалізація національної програми «Війна, 

Міграція: виклики охорони здоров’я», під час якої було реалізовано масштабну програму по 

вивченню міжнародного досвіду надання медичної допомоги учасникам бойових дій та 

біженцям, проведено панельну дискусію та лікарський форум із залученням видатних 

експертів охорони здоров’я,  Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я стосовно питань 

надання медичної допомоги біженцям і учасникам АТО. 

Партнери: МВФ «Відродження», КО ДніпроВУЛТ, Київська КО ВУЛТ, УЛТ у Львові, 

Всесвітня медична асоціація. 

Серпень 2016 – співорганізаціяXVI Конгресу Світової Федерації Українських 

Лікарських Товариств. 



Партнер: НМАПО ім. П. Л. Шупика 

Результат: реалізована програма «Шляхами єднання», в рамках якої українські лікарі 

відвідали Німеччину та Польщу і мали змогу поспілкуватись з іноземними колегами щодо 

охорони здоров’я та провадження лікарського самоврядування в зазначених країнах. 

Листопад-грудень 2016 – доопрацювання та подання на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту  ЛСВ (автор – Президент ВУЛТ, Олег Мусій,проект 

зареєстрований у ВРУ № 5617 від 28.12.2016. 

Партнери - НЛРУ 

 8. Посада кандидата 

Член ВУЛТ, член Київської КО ВУЛТ 

 

Голова правління ВУЛТ       Микола Тищук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


