11 березня цього року колективу Міністерства
транспорту та зв’язку України було представлено нового Міністра – Костянтина Єфименка.
Народився 26 червня 1975 р. в мiстi
Бiла Церква Київської областi.
Закiнчив Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка. За фахом –
бухгалтер.
Працював експертом вiддiлу аналiтики столичної страхової компанiї
“Вексель”, головним бухгалтером, начальником вiддiлу страхових та фiнансових операцiй, заступником голови правлiння ВАТ СК “Укргазпромполiс”.
З 1998 року обiйняв посаду голови правлiння цього пiдприємства.
У 2002-2008 рр. – заступник генерального директора з питань економiки, директор з питань науково-технiчної дiяльностi, директор з питань економiки та облiкової полiтики ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”.
З 2009 – голова наглядової ради ВАТ “Бiофарма”.
На початку 2010 року призначений директором “Укртрансгазу”.

Сьогодні в Будинку науки і техніки локомотивного депо ЛьвівЗахід відбудеться конференція громадської організації “Лікарняна
каса Львівської залізниці”. Конференція підіб’є підсумки та проаналізує роботу Лікарняної каси впродовж року. На порядку денному конференції – три питання: про роботу правління громадської
організації “Лікарняна каса Львівської залізниці” звітуватиме голова
правління, заступник начальника залізниці з кадрів і соціальних питань Володимир Чернега, про роботу наглядової ради – ревізійної
комісії ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці” звітуватиме голова
наглядової ради, голова дорожнього комітету профспілки Андрій
Сенишин, про придбання діагностичного обладнання для медичних
закладів Львівської залізниці учасників конференції інформуватиме
начальник медичної служби залізниці Михайло Яворський.
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сновна мета створення Лікарняної каси – поліпшення
медичного обслуговування членів цієї організації, захист
їхніх законних прав на охорону здоров’я.
За період із березня 2009 по лютий 2010 року Лікарняна каса
оплатила 21010 випадків надання медичної допомоги. Кількісно та
якісно про ефективність роботи Лікарняної каси (ЛК) свідчить, наприклад, співвідношення середньорічної чисельності членів ЛК до
кількості випадків наданої медичної допомоги – цей показник складає 2,56, тобто менше, як на кожного третього члена Лікарняної
каси припадає один випадок надання медичної допомоги.
Усі випадки надання медичної допомоги розподіляються таким чином: за угодами з медичними закладами інших залізниць –
5 випадків, лікування в територіальних закладах охорони здоров’я
– 399 випадків, стаціонарне лікування в лікувально-профілактичних закладах залізниці – 20606 випадків, – розповідає виконавчий директор ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці” Юрій Костюченко.
– На відміну від страхових компаній та інших формувань, статутами яких передбачено отримання прибутку, громадська організація “Лікарняна каса Львівської залізниці” не є комерційною структурою і не є прибутковою. Лікарняна каса не має, як інші комерційні
структури, вкладень у розвиток, сплати податків, що дає можливість максимально використовувати кошти ЛК на виконання
програми надання медичної допомоги.
Маємо потребу більш докладно зупинитись на заявах щодо
компенсації видатків членів Лікарняної каси на медикаменти та
вироби медичного призначення під час цілодобового стаціонарного лікування в неуповноважених медичних закладах. За період
з березня 2009 по лютий 2010 року Лікарняна каса компенсувала
витрати по 399 випадках на суму 280,841 тис. грн (у середньому
703,86 грн на один випадок) та сплатила прибутковий податок
із усіх компенсаційних виплат. Наглядова рада Лікарняної каси,
правління та виконавча дирекція постійно роз’яснюють через
газету “Львівський залізничник” найважливіші положення діяльності ЛК. Компенсація витрат відбувається на підставі нашого
“Положення про порядок розгляду заяв на виплату компенсацій
витрат на придбання лікарських засобів та виробів медичного
призначення за період стаціонарного лікування”. Уповноважена
особа виконавчої дирекції громадської організації “Лікарняна каса
Львівської залізниці” здійснює експертизу заяви та доданих до
неї документів, з’ясовує, чи є заявник членом ГО “Лікарняна каса
Львівської залізниці”, чи підлягає заява компенсаційній виплаті, чи
достатньо повними є дані, викладені у заяві, чи відповідають вони
положенню, перевіряється також достовірність доданих документів про витрачені кошти, що підлягають компенсації. По кожній розглянутій лікарем-експертом заяві складається відповідний
“Протокол експертизи заяви на виплату компенсації витрат на
придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення
за період стаціонарного лікування”.
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