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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення громадської організації

«Українська Асоціація громадського здоров’я»

З метою науково-фахової підтримки розвит-
ку системи захисту громадського здоров’я та
медико-профілактичного напряму у забезпе-
ченні санітарно-епідемічного благополуччя на-
селення країни фахівцями інститутів НАМН
України, МОЗ України та представниками інших
установ 21.06.2016 р. створено і зареєстрова-
но громадську організацію «Українська Асоціа-
ція громадського здоров’я» (надалі — Асоціа-
ція). На засіданні Правління засновників Асо-
ціації обрано Головою ГО «Українська Асоціа-
ція громадського здоров’я» директора ДУ «Ін-
ститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєє-
ва НАМН України», академіка НАМН України
Андрія Михайловича Сердюка.

Основним завданням Асоціації є: забезпе-
чення належних умов для продуктивної діяль-
ності її членів, сприяння розвитку та здійснен-
ню прогресивних ідей, розробок, теоретичних
положень, а також досягнення найбільшої
ефективності та результативності наукової,
дослідницької, виробничої та освітянської ді-
яльності у галузі охорони громадського здоро-
в’я, сприяння підвищенню кваліфікації, профе-
сійного рівня, підготовці та перепідготовці спе-
ціалістів у сфері громадського здоров’я, роз-
виток міжнародного співробітництва у цій га-
лузі.

Протягом 2016 р. ГО «Українська Асоціація
громадського здоров’я» проведено відповідну
організаційну роботу з питань розвитку систе-
ми громадського здоров’я в країні.

Зокрема, члени Асоціації спільно з фахівця-
ми ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М.
Марзєєва НАМН України» взяли участь у роз-
робці «Концепції розвитку системи громад-
ського здоров’я України». Відповідно до схва-
леної Кабінетом Міністрів України «Концепції
розвитку системи громадського здоров’я Укра-
їни» запропоновано МОЗ України внести до пла-
ну реалізації Концепції на 2017–2020 рр. від-
повідні заходи.

Нині проводиться розробка Національного
плану заходів щодо неінфекційних захворю-

вань для досягнення глобальних цілей стало-
го розвитку на період до 2030 р.

Така комплексна співпраця сприятиме успіш-
ній реалізації основних завдань Концепції гро-
мадського здоров’я, нової європейської політи-
ки в охороні здоров’я «Здоров’я — 2020» та ці-
лей сталого розвитку України.

За активної участі ГО «Українська Асоціа-
ція громадського здоров’я» внесено зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження пере-
ліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців вищої освіти»,
зокрема до переліку спеціальностей у галузі
«Охорони здоров’я» внесено спеціальність
«Громадське здоров’я» (229).

Також члени Асоціації брали активну участь
і виступили з доповідями на 7 конференціях,
5 семінарах, 2 з’їздах, 2 форумах, із них 5 за-
ходів пройшло з представниками міжнародних
організацій та інститутів.

Сьогодні діяльність Асоціації спрямована на
удосконалення розвитку системи громадсько-
го здоров’я в країні та залучення до цієї робо-
ти нових членів. Крім того, розглядається пи-
тання щодо створення відокремлених підроз-
ділів Асоціації в регіонах України.

З огляду на вищевказане, пропонуємо за-
цікавленим фахівцям розглянути питання що-
до набуття індивідуального членства в Асоціа-
ції.

У зв’язку з цим запрошуємо фахівців у галу-
зі охорони здоров’я до об’єднання в Асоціації
для подальшої співпраці у сфері громадського
здоров’я.

З питань вступу звертатися за адресою
Правління Асоціації: м. Київ, 02094, вул. По-
пудренка, 50, тел./факс (044) 559-73-73,
тел. (044) 513-71-36, e-mail: ua_ph@ukr net.

З повагою,

Голова Асоціації
А. М. СЕРДЮК




