Протокол
засідання Комітету з регіональної політики
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
25 лютого 2021 року, 11:00 – 14:00
Місце: МОЗ України, 3-й поверх,
Мала зала Колегії МОЗ,
вул. Грушевського, 7
Платформа Zoom
(https://undp.zoom.us/j/88993471582?p
wd=SEp1Y2xpUGxOSVk2aUxyYjNV
UVIzUT09)
Головуюча – заступниця Міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій, членкиня Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Інна Олександрівна Драганчук
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Присутні члени Комітету та делеговані ними особи з правом голосу:
Басенко Антон Ігорович – програмний менеджер МБФ «Альянс
громадського здоров’я», член Національної ради від спільноти людей, які
вживають наркотики, заступник голови Комітету (дистанційно).
Білоус Ірина Вадимівна – директорка комунального некомерційного
підприємства «Черкаський обласний центр громадського здоров’я
Черкаської обласної ради», членкиня Черкаської обласної ради з
координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.
Бондаренко Анастасія Анатоліївна – делегована представниця
Мельничука Василя Миколайовича, заступника начальника управління –
начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю
Національної поліції України.
Горенко Галина Олександрівна – головна лікарка
комунального
некомерційного
підприємства
«Кіровоградський
обласний
протитуберкульозний диспансер Кіровоградської обласної ради»,
членкиня Кіровоградської обласної ради з координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (дистанційно).
Денисова Катерина Романівна – асистент з управління проектами
(інфекційні захворювання) Регіональної місії Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі
(дистанційно).
Дрозд Роман Антонович – член правління Благодійної організації
«ВІЛЬНА ЗОНА», співголова Робочої групи з питань охорони здоров’я в
пенітенціарній системі Полтавської обласної коордради з питань протидії
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією
(дистанційно).
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7. Єлєнєва Ілона Ігорівна – директорка МГО «Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров’я» (дистанційно).
8. Клименко Наталія Миколаївна – завідувачка відділенням комунального
некомерційного підприємства «Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер», експертка Департаменту охорони здоров’я Донецької
обласної державної адміністрації за напрямом «фтизіатрія», членкиня
Донецької обласної ради з координації дій у відповідь на поширення
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
9. Коган Юлія Олександрівна – регіональна координаторка в Одеській
області
благодійної
організації
«Всеукраїнське
об’єднання
наркозалежних жінок ВОНА» (дистанційно).
10.Криворук Анатолій Іванович – начальник відділу громадського здоров’я
ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
України» (дистанційно).
11. Кузін Ігор Володимирович – заступник Генерального директора
Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України»,
заступник голови Комітету (дистанційно).
12. Нагорна Наталія Володимирівна – членкиня Координаційної ради БО
«100% життя», директорка БО «Нехай твоє серце б’ється».
13.Олим Микола Юрійович – начальник епідеміологічного відділу –
заступник
начальника
санітарно-епідеміологічного
Управління
Командування Медичних Сил Збройних Сил України, головний
епідеміолог Збройних Сил України.
14.Рак Любомир Михайлович – Генеральний директор комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський
регіональний
фтизіопульмонологічний
клінічний
лікувальнодіагностичний центр», член Львівської обласної ради з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
15.Ротару Дорін – менеджер програм з охорони здоров’я Програми розвитку
ООН в Україні (дистанційно).
16. Руденко Віталій Володимирович – голова Правління Фундації
«Громадський рух «Українці проти туберкульозу».
17.Фіцайло Світлана Сергіївна – головний спеціаліст відділу змісту освіти,
мовної політики та освіти національних меншин Головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки
України, членкиня Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу (дистанційно).
18. Шеремет Святослав Павлович – в.о. президента ВГО «Гей-Форум
України», член Експертної групи з питань здоров’я й прав геїв та інших
ЧСЧ в Україні, національний експерт (дистанційно).
Загальна кількість членів Комітету з регіональної політики
Національної ради (далі - Комітет) – 21
Присутні на засіданні члени Комітету та особи, які їх замінюють – 19
Відсутні – 2
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Відповідно до п. 12 Положення про Комітет, засідання якого є
правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету,
кворум забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.
Запрошені учасники засідання:
1. Агеєва Ірина Юріївна – начальниця відділу супроводу реформ та
регіонального розвитку ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України».
2. Безулік Тетяна Володимирівна – представниця Партнерства «Зупинимо
туберкульозу, України», PATH (дистанційно).
3. Варченко Юрій – головний фахівець з координації програм діагностики
та лікування туберкульозу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України».
4. Воскресенська Олена – виконавча директорка міжнародного благодійного
фонду «СНІД Фонд Схід-Захід», голова Комісії з нагляду Національної
ради (дистанційно).
5. Двигало Марія – керівниця проєкту в Благодійній організації «Меридіан»
(м. Полтава), членкиня Комісії з нагляду Національної ради
(дистанційно).
6. Димарецький Олег – директор БО «ВОЛНА» (дистанційно).
7. Каланча Юлія – виконавча директорка TB Europe Coalition (дистанційно).
8. Клименко Ольга Анатоліївна – голова правління благодійної організації
«TBpeopleUkraine», членкиня Національної ради від організацій, які
працюють у сфері протидії туберкульозу (дистанційно).
9. Короєва Ірина – представниця Секретаріату Національної ради, Програма
розвитку ООН.
10.Кравець Любов – секретарка Комітету, Програма розвитку ООН,
координатор проєкту.
11.Курпіта Володимир Іванович – голова правління ГО «Центр розвитку
людського капіталу», член Комісії з нагляду Націоальної ради
(дистанційно).
12.Миронюк Сергій – фахівець ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України» (дистанційно).
13.Павленко Олена – координаторка проєкту «Challenge TB»
Представництва РАТН в Україні, членкиня Комісії з нагляду
Національної ради (дистанційно).
14.Павлова Ольга Вікторівна – менеджерка з провадження медичних
програм Представництва РАТН в Україні, членкиня Комісії з нагляду
Національної ради (дистанційно).
15.Пахуча Людмила – представниця Місцевого Агента Глобального фонду в
Україні, PwC (дистанційно).
16.Салабай Наталія – консультантка Представництва ЮНЕЙДС в Україні
(дистанційно).
17.Субботін Юрій – спеціаліст проєкту USAID «Підтримка зусиль у протидії
туберкульозу» МБФ «Програма оптимальних технологій в сфері охорони
здоров’я» (PATH).
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18.Терлеєва Яна Сергіївна – завідувачка відділу координації програм
діагностики та лікування ТБ ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України» (дистанційно).
19.Тиліна Леся – представниця Місцевого Агента Глобального фонду в
Україні, PwC (дистанційно).
20.Чернишев Андрій Віталійович – член Національної ради та Комітету з
програмних питань Національної ради, керівник напряму зовнішніх
зв’язків та адвокації Громадської організації «Альянс.Глобал»
(дистанційно).
21.Шерстюк Олена – радниця з питань комунікації та Глобальних Ініціатив
Представництва ЮНЕЙДС в Україні, членкиня Комісії з нагляду
Національної ради (дистанційно).
22.Яценко Олена – фахівчиня супроводу реформ та регіонального розвитку
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (дистанційно).
Порядок денний засідання:
1. Виступ із вітальним словом голови Комітету Інни Драганчук.
1.2. Знайомство, представлення оновленого складу Комітету, головних
завдань та плану роботи Комітету на 2021 рік. Обговорення та визначення
формату включення до складу Комітету представників Міністерства
розвитку громад та територій України, Національної соціальної сервісної
служби України.
Доповідач: Любов Кравець, секретарка Комітету.
2. Про усунення бар’єрів доступу людей, які вживають ін’єкційні
наркотики, до програми профілактики ВІЛ та зменшення шкоди за кошти
Державного бюджету в м. Київ.
Доповідач: Антон Басенко, програмний менеджер МБФ «Альянс громадського
здоров’я», заступник голови Комітету, член Національної ради від спільноти
людей з наркозалежністю.
3. Про посилення потенціалу регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках
реалізації у 2021-2023 роках програм Глобального фонду: плани, стан
реалізації та синергія з іншими проєктами міжнародної допомоги.
Співдоповідачі:
Ірина Агеєва, начальниця відділу супроводу реформ та регіонального розвитку
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України».
Юрій Субботін, спеціаліст проєкту USAID «Підтримка зусиль у протидії
туберкульозу» МБФ «Програма оптимальних технологій в сфері охорони
здоров’я» (PATH).
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4. Інформація щодо підготовки заходів до Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом, а також проведення картографування всіх послуг з
туберкульозу, у тому числі, заходів, що реалізуються іншими донорами
(USAID, PEPFAR, CDC, партнери в сфері протидії туберкульозу).
Доповідач: Юрій Варченко, головний фахівець з координації програм
діагностики та лікування туберкульозу ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України».
5. Щодо діяльності Національної групи з адвокації, комунікації та
соціальної мобілізації з питань туберкульозу (Національна АКСМ-ТБ
група) та сприяння розвитку діяльності регіональних АКСМ-ТБ груп.
Співдоповідачі:
Ігор Кузін, заступник Генерального директора ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України», заступник голови Комітету, голова Національної
АКСМ-ТБ групи.
Ольга Клименко, голова правління благодійної організації «TBpeopleUkraine»,
членкиня Національної ради від організацій, які працюють у сфері протидії
туберкульозу.
6. Обговорення питання щодо проєкту Концепції реформування
механізму розробки та впровадження державної політики протидії
захворюванню на туберкульоз та інші соціально небезпечні хвороби на
основі багатовідомчого та багатосекторального підходу до вирішення
проблем.
Доповідач: Віталій Руденко, голова правління БО «Фундація «Громадський рух
«Україні проти туберкульозу», співголова Коаліції «Зупинимо туберкульоз
разом», член Комітету.
Про результати розгляду та обговорення питань порядку денного
засідання Комітету з регіональної політики (далі – Комітет) Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
1. За результатами заслуховування інформації голови Комітету Інни
Драганчук, а також секретарки Комітету Любові Кравець щодо
оновлення складу Комітету, головних завдань та плану роботи
Комітету на 2021 рік, формату включення до складу Комітету
представників Міністерства розвитку громад та територій України,
Національної соціальної сервісної служби України вирішили:
1.1. Взяти до відома та врахувати в діяльності Комітету наступні
принципи та правила роботи, запропоновані Головою Комітету:
- своєчасність внесення до розгляду питань;
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- конструктивність та оперування перевіреними даними при
визначенні проблемних питань;
- реальні цілі і плани, практичність та реалістичність поставлених
завдань;
- формування пропозицій щодо шляхів вирішення проблеми;
- діалог та повага до колег;
- внесення на розгляд не своїх проблем, а наших проблем та
спільних викликів;
- попередня підготовка до засідань через ознайомлення з
матеріалами;
- «зелений офіс» з мінімальним використанням друкованих
матеріалів – опрацьовуємо все в електронному режимі;
- дотримуємося запланованого таймінгу та регламенту виступів,
при цьому відводимо виступам не більше 10 хвилин, а інший час
– дискусіям.
1.2. Погодити запропоновані пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до Положення про Комітет, що додаються.
1.3. Членам Комітету у разі наявності додаткових пропозицій щодо
внесення змін та доповнень до Положення про Комітет надати їх до
Секретаріату у вигляді доповнень до порівняльної таблиці, що
додається
до 05 березня 2021 року.
1.4. Секретаріату Національної ради за ініціативи голови Комітету
внести пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про
Комітет на затвердження Національній раді шляхом листування
до 31 березня 2021 року.
1.5. Секретаріату Національної ради звернутися до Мінрегіону та
Держсоцсервісної служби щодо надання кандидатур для залучення
до роботи в Комітеті
до 15 квітня 2021 року.
2. За результатами розгляду питання про усунення бар’єрів доступу
людей, які вживають ін’єкційні наркотики, до програми
профілактики ВІЛ та зменшення шкоди за кошти Державного
бюджету в м. Київ, представленого заступником голови Комітету та
членом Національної ради від спільноти людей з наркозалежністю
Антоном Басенком, вирішили:
2.1. Інформацію щодо бар’єрів доступу людей, які вживають ін’єкційні
наркотики (далі – ЛВІН), до програми профілактики ВІЛ та
зменшення шкоди за кошти Державного бюджету в м. Київ взяти до
відома.
2.2. Рекомендувати:
2.2.1. Київській міській раді з координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу із залученням
представників Департаменту охорони здоров’я КМДА,
Національної служби здоров’я України, ДУ «Центр громадського
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1.2.

здоров’я МОЗ України» (далі – ЦГЗ), головних лікарів ЦПМСД
м. Києва, КНП «КМНКЛ Соціотерапія», КМКЛ № 5 та
представників ЛВІН на найближчому засіданні або окремій
нараді розглянути та опрацювати питання про причини відмови
ЦПМСД м. Києва працювати з програмами ЗПТ, актуалізувати
інформацію про нові тарифи та підходи в роботі програм ЗПТ, та
підготувати пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми
до 19 березня 2021 року.
ЦГЗ звернутися до Держлікслужби з метою отримання роз’яснення
щодо можливості самостійного фасування силами ЗОЗ рідкого
метадону пацієнтам, зокрема, у місті Київ та Кривий Ріг
(враховуючи наявність дозаторів у Києві та Кривому Розі) для
видачі препарату для самостійного прийому
до 12 березня 2021 року.

3. За результатами розгляду інформації представниці ЦГЗ Ірини
Агеєвої та представника PATH Юрія Субботіна про посилення
потенціалу регіональних рад з координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – регіональні
коордради) в рамках реалізації у 2021-2023 роках програм
Глобального фонду, а також планів, стану реалізації та синергії з
іншими проєктами міжнародної допомоги вирішили:
3.1. Інформацію про посилення потенціалу регіональних коордрад в
рамках реалізації у 2021–2023 роках програм Глобального фонду, а
також планів, стану реалізації та синергії з іншими проєктами
міжнародної допомоги, зокрема проєктом USAID «Підтримка
зусиль у протидії туберкульозу в Україні» взяти до відома.
3.2. ЦГЗ спільно з проєктом USAID «Підтримка зусиль у протидії
туберкульозу в Україні» напрацювати спільний план заходів на
2021–2023 роки з метою раціонального розподілу ресурсів у
напрямі проведення оцінки регіональних коордрад, посилення
потенціалу, розвитку їхньої організаційної спроможності та
представити його на наступному засіданні Комітету
до 26 березня 2021 року.
3.3. З метою посилення спроможності та розвитку потенціалу
рекомендувати регіональним коордрадам:
3.3.1. Напрацювати власні стратегічні плани діяльності на 2021–2023
роки за трьома сферами: ВІЛ, туберкульоз та розвиток власної
організаційної спроможності
до 30 квітня 2021 року.
3.3.2. Оновити та привести свої положення та представницькопосадові склади у відповідність до затверджених Національною
радою.
3.4. Рекомендувати ЦГЗ спільно з Секретаріатом Національної ради
організувати та провести:
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3.4.1. Ознайомчу зустріч секретарів регіональних координаційних рад
з представниками спільнот для визначення порядку взаємодії та
формування регіональних планів та пріоритетів на 2021 рік
05 березня 2021 року.
3.4.2. Установчу зустріч з керівним складом регіональних
координаційних рад (голови, заступники, секретарі) за участі
керівництва МОЗ та Комітету
25 березня 2021 року.
4. За результатами заслуховування інформації щодо підготовки заходів
до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, а також проведення
картографування всіх послуг з туберкульозу, у тому числі, заходів,
що реалізуються іншими донорами (USAID, PEPFAR, CDC, партнери
в сфері протидії туберкульозу), наданої представником ЦГЗ Юрієм
Варченком, а також представницею РАТН Павлової Ольги,
вирішили:
4.1. Інформацію щодо підготовки заходів до Всесвітнього дня боротьби
з туберкульозом, а також проведення картографування всіх послуг з
туберкульозу, у тому числі, заходів, що реалізуються іншими
донорами (USAID, PEPFAR, CDC, партнерами в сфері протидії
туберкульозу) взяти до відома.
4.2. Підтримати пропозицію ЦГЗ та рекомендувати усім зацікавленим
організаціям, установам та закладам:
4.2.1. Долучитися до інформаційних заходів, присвячених Дню
боротьби з туберкульозом, за результатами національного
картування,
що
доступне
за
посиланням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18n7BQvBu5gg4_ZzF9nFE5c3O_PkJ9lqS_nbiOLm01s/edit#gid=0
4.2.2. Cприяти організації та виконанню відповідних заходів згідно з
Інформаційною стратегією у сфері протидії туберкульозу, що
додається.
4.3. Доручити ЦГЗ вивчити наявні кращі міжнародні практики з
проведення картографування послуг у сфері туберкульозу на
регіональному рівні та напрацювати із залученням основних
партнерів в сфері протидії туберкульозу уніфікований національний
інструмент.
до 15 березня 2021 року.
4.4. З метою візуалізації наявності послуг в сфері протидії туберкульозу
в Україні для загального населення та подальшого використання
сформованої карти для планування програм, розробки заходів та
індикаторних показників, адвокації розширення послуг, з
урахуванням потенціалу та наявних можливостей в рамках
реалізації міжнародної технічної допомоги та за кошти державного
бюджету, регіональним коордрадам за участі регіональних
туберкульозних служб долучитися до збору інформації щодо
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4.5.

4.6.

картування послуг протидії туберкульозу, як особливої вимоги
Глобального фонду, шляхом заповнення форми, що додається, та
надсилання в ЦГЗ на адресу: v.halstian@phc.org.ua
до 30 березня 2021 року.
Врахувати при проведенні картувань послуг на регіональному рівні
досвід проведення такої роботи регіональною туберкульозною
службою в Донецькій області при підтримці проєкту USAID
«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» міжнародної
організації РАТН, інформація про яку додається.
За результатами проведеного картування послуг у сфері
туберкульозу ЦГЗ представити на засіданні Комітету отримані
результати та пропозиції щодо безперервності доступу до послуг та
покращення їх якості на регіональному рівні з урахуванням
проєктів міжнародної технічної допомоги
у 2 кварталі 2021 року.

5. За результатами розгляду інформації про діяльність Національної
групи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації з питань
туберкульозу (Національна АКСМ-ТБ група) та сприяння розвитку
діяльності регіональних АКСМ-ТБ груп, представленої заступником
голови Комітету, головою Національної АКСМ-ТБ групи Ігорем
Кузіним
та
головою
правління
благодійної
організації
«TBpeopleUkraine», членкинею Національної ради від організацій,
які працюють у сфері протидії туберкульозу, Ольгою Клименко,
вирішили:
5.1. Інформацію про діяльність Національної АКСМ-ТБ групи та
сприяння розвитку діяльності регіональних АКСМ-ТБ груп взяти
до відома.
5.2. Голові Національної АКСМ-ТБ групи забезпечити щопівроку
інформування Комітету про діяльність групи та внесення
відповідних пропозицій за результатами її діяльності.
5.3. З метою ефективного запровадження на регіональному рівні
Стратегії АКСМ-ТБ рекомендувати регіональним коордрадам
продовжити роботу з утворення та організації діяльності
регіональних АКСМ-ТБ груп та взяти участь у вебінарах, які будуть
організовані Партнерством «Зупинимо туберкульоз. Україна» з
питань АКСМ-ТБ.
6. За підсумками обговорення питання щодо проєкту Концепції
реформування механізму розробки та впровадження державної
політики протидії захворюванню на туберкульоз та інші соціально
небезпечні
хвороби
на
основі
багатовідомчого
та
багатосекторального підходу до вирішення проблем, представленого
членом Комітету, голова правління БО «Фундація «Громадський
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рух «Україні проти туберкульозу», співголова Коаліції «Зупинимо
туберкульоз разом» Віталієм Руденком, виріши:
6.1. Інформацію про проєкт Концепції реформування механізму
розробки та впровадження державної політики протидії
захворюванню на туберкульоз та інші соціально небезпечні
хвороби на основі багатовідомчого та багатосекторального підходу
до вирішення проблем, що додається, взяти до відома.
6.2. Враховуючи, що згідно з рішенням Національної ради від 28 січня
2021 року в Україні запроваджується механізм багатосекторальної
підзвітності згідно з рекомендаціями ВООЗ та резолюцією Наради
високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу
та проводиться оцінка вихідної ситуації за допомогою
Контрольного переліку питань, розробленого ВООЗ, рекомендувати
врахувати матеріали Концепції при проведенні оцінки та підготовці
загального звіту щодо цього.
Голова Комітету

Інна ДРАГАНЧУК

Секретар Комітету

Любов КРАВЕЦЬ

