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запропонованого проекту порядку денного засідання.

Погодження

1. Огляд прогресу та поточних викликів в контексті взятих
Україною зобов’язань щодо досягнення Глобальних цілей у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу в умовах політичних змін та
комплексних реформ.
Співдоповідачі:
Павло Розенко – Віце-прем’єр-міністр України, голова Національної ради,
Уляна Супрун – виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України,
заступник голови Національної ради,
Олексій Кириченко – народний депутат України VIII скликання, член Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, представник
Парламентської платформи боротьби з туберкульозом у Верховній Раді
України,
Оснат Лубрані – координатор системи ООН в Україні,
Ларіса Морі – заступник директора підрозділу з охорони здоров’я Регіональної
місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та
Молдові,
Даррен Доркін – старший портфоліо-менеджер команди країн Східної Європи
та Центральної Азії Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією.
Виступи – до 30 хвилин (до 5 хв. для кожного співдоповідача).
Обговорення – до 5 хвилин.
2. Про виконання грантів Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) протягом
першого півріччя 2019 року, а також стан впровадження в Україні
державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в рамках
реалізації Плану переходу (План 20-50-80).
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Співдоповідачі:
Курпіта Володимир Іванович – генеральний директор Державної установи
«Центр громадського здоров’я МОЗ України», член Національної ради,
Клепіков Андрій Олександрович – виконавчий директор міжнародного
благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я»,
Шерембей Дмитро Олегович – голова координаційної ради благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом»,
заступник голови Національної ради.
Виступи – до 30 хвилин (по 10 хвилин для кожного доповідача).
Обговорення – до 10 хвилин.
3. Результати нагляду та аналізу стану впровадження в Україні
державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в рамках
реалізації Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів
Глобального фонду в Україні на тимчасово окупованих територіях.
Доповідач: Олена Воскресенська – голова Комісії з нагляду Національної ради.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
4. Огляд прогресу впровадження заходів із забезпечення валідації
елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини (ЕПМД) в Україні
відповідно до стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року «Глобальна
елімінація передачі ВІЛ від матері до дитини» та стану дотримання прав
людини і доступу жінок, які живуть з ВІЛ, до медико-соціальних послуг, у
т.ч. з питань сексуального і репродуктивного здоров’я.
Співдоповідачі:
Ігор Кузін – заступник генерального директора ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України», заступник голови Комітету з регіональної політики
Національної ради,
Олена Стрижак – член Національної ради та Комітету з програмних питань,
голова правління БО «Позитивні жінки».
Виступи – до 10 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
5. Щодо механізму багатосекторальної підзвітності згідно з
рекомендаціями ВООЗ та резолюцією наради високого рівня Генеральної
Асамблеї ООН з питань туберкульозу.
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Доповідач: Ігор Кузін – заступник генерального директора ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», заступник голови Комітету з
регіональної політики Національної ради.
Виступ – до 10 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
6. Різне:
6.1. Щодо ротації у складі Комісії з нагляду.
Доповідач: Ірина Короєва – секретар Комісії з нагляду Національної ради.
Виступ та обговорення – до 5 хвилин.
6.1. Про консолідовану позицію основних реципієнтів грантів
Глобального фонду щодо додаткових заходів з елімінації вірусних
гепатитів серед представників груп ризику для можливого їх фінансування
за рахунок економії коштів в рамках реалізації поточних грантів
Глобального фонду.
Доповідач: Курпіта Володимир Іванович – генеральний директор Державної
установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», член Національної
ради.
Виступ та обговорення – до 5 хвилин.
6.2. Щодо недоліків у впровадженні програм замісної підтримувальної
терапії на місцях та перешкод у їх розширенні.
Доповідач: Басенко Антон Ігорович – голова правління БФ «ВОЛНА», член
Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси
споживачів ін’єкційних наркотиків.
Виступ та обговорення – до 5 хвилин.

