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Про результати розгляду питань порядку денного засідання
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
________________________________________________________
Інформацію Віце-прем’єр-міністра України, голови Національної ради з питань
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) Розенка П. В. щодо
оновлення персонального складу Національної ради та необхідності керуватися
Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів під час голосування
членами Національної ради з питань порядку денного взяти до відома.
Погодити запропонований проект порядку денного засідання, що додається,
включивши до нього додаткові питання, запропоновані членами Національної ради
Басенком А. І. та Курпітою В. І.
1. Інформацію Віце-прем’єр-міністра України, голови Національної ради
Розенка П. В., виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я, заступника голови
Національної ради Супрун У. Н., народного депутата України, члена Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Кириченка О. М., координатора
системи ООН в Україні, члена Національної ради Лубрані О., заступника директора
підрозділу з охорони здоров’я Регіональної місії Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Морі Л. та старшого
портфоліо-менеджера команди країн Східної Європи та Центральної Азії Глобального
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фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією Доркіна Д. щодо 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 взяти до відома.
2. Інформацію Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України» Курпіти В. І., виконавчого директора МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Клепікова А. О. та голови Координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ», заступника голови Національної ради Шерембея Д. О. щодо виконання
грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) протягом першого півріччя 2019 року, а також про стан
впровадження в Україні державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в
рамках реалізації Плану переходу (План 20-50-80) взяти до відома.
3. За результатами розгляду та обговорення інформації голови Комісії з нагляду
за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються
за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією (далі — Комісія з нагляду) Воскресенської О. В. про 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 вирішили:
для забезпечення ефективного виконання Плану переходу послуг, що
підтримувалися в рамках проекту Глобального фонду, на державне фінансування
(План 20-50-80) доручити:
- ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (далі – ЦГЗ) забезпечити
щомісячне інформування про хід впровадження Плану 20-50-80, у тому
числі про результати діяльності робочої групи, утвореної при ЦГЗ з цього
питання, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті
ЦГЗ та на наступному засіданні Національної ради поінформувати про
результати закупівель, висновки за результатами закупівель щодо ризиків та
загроз здійснення закупівель через ДП «ПРОЗОРРО», а також про
рекомендації за результатами оцінки законодавчого поля щодо варіантів
закупівель послуг за кошти державного бюджету;
- Комісії з нагляду забезпечити аналіз ходу впровадження Плану 20-50-80 та
оперативне інформування голови та членів Національної ради в разі
виникнення загроз реалізації Плану 20-50-80 або необхідності мобілізації
підтримки;
для здійснення постійного моніторингу та аналізу, реагування на термінові
виклики та потреби під час впровадження програм Глобального фонду на тимчасово
окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської
областей доручити:
- Секретаріату Національної ради, функцію якого виконує МОЗ, звернутися
до Глобального фонду з проханням надати матеріали моніторингових
візитів, що здійснюються за дорученням Глобального фонду на тимчасово
окуповану територію АР Крим та міста Севастополя. В разі отримання
позитивної відповіді від Глобального фонду, матеріали передати для
вивчення Комісії з нагляду;
- основним реципієнтам (МБФ «Альянс громадського здоров’я, БО «100
ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ») щопівроку інформувати Національну раду про
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впровадження програм на тимчасово окупованих територіях АР Крим та
міста Севастополя, Донецької та Луганської областей;
взяти до уваги інформацію Кластера з питань захисту та охорони здоров’я про
проблеми з доступом до медичної допомоги на територіях воєнного конфлікту на
сході України, що додається, та врахувати її у плануванні роботи щодо протидії
розповсюдженню ВІЛ-інфекції та туберкульозу усіх зацікавлених сторін, які надають
допомогу на території Донецької та Луганської областей, у т. ч. органам місцевої
влади, гуманітарним агентствам, проектам та програмам, які реалізовуються на цій
території за підтримки гранту Глобального фонду та ін.
4. За результатами заслуховування інформації заступника Генерального
директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», заступника голови
Комітету з регіональної політики Національної ради Кузіна І. В. та голови правління
БО «Позитивні жінки», члена Національної ради та Комітету з програмних питань
Стрижак О. В. щодо огляду 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, вирішили:
схвалити дорожні карти з ЕПМД, що додаються;
відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів дорожніх карт з
ЕПМД, запланувати огляд результатів їх впровадження на засіданні Національної
ради або її комітетів у І кварталі 2020 року;
рекомендувати МОЗ забезпечити:
- моніторинг і оцінку заходів з профілактики передачі ВІЛ від матері до
дитини та попередження вродженого сифілісу з урахуванням складових
процесу валідації ЕПМД та відповідно до заходів дорожніх карт з ЕПМД;
- утворення та організацію ефективної роботи за участі зацікавлених сторін,
включаючи спільноту жінок, які живуть з ВІЛ, міжвідомчої робочої групи з
питань валідації елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ-інфекції та
сифілісу для виконання умов подання запиту України до Регіонального
секретаріату з валідації ЕПМД (Європейське бюро ВООЗ) щодо
проходження процесу валідації ЕПМД в Україні;
- координацію підготовки Національного звіту з валідації ЕПМД в Україні та
подання його сумісно з запитом на валідацію до Регіонального секретаріату
з валідації ЕПМД (Європейське бюро ВООЗ);
- інформування Кабінету Міністрів України про результати проходження
процесу валідації ЕПМД в Україні;
враховуючи результати дослідження на базі спільнот щодо стану дотримання
прав людини та доступу жінок, які живуть з ВІЛ, до медико-соціальних послуг, у т.ч.
з питань сексуального і репродуктивного здоров’я, рекомендувати до виконання усіма
зацікавленими сторонами заходів, спрямованих на:
- перегляд та зміну існуючого на державному рівні підходу щодо
криміналізації передачі ВІЛ (стаття 130, частина 1 Кримінального кодексу
України), який має зворотний ефект у стримуванні поширення ВІЛ, а також
негативно впливає на жінок, збільшує вразливість жінок з уразливих до ВІЛ
груп;
- посилення в закладах охорони здоров’я роботи із забезпечення захисту
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-

-

-

-

персональних даних шляхом додаткового врегулювання питання
анонімності та конфіденційності даних, оскільки розголошення таємниці
діагнозу та стигматизуюче ставлення медпрацівників призводить до
серйозних проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям ВІЛ-позитивних
жінок, втратою довіри до системи охорони здоров’я, небажанням звертатися
за меддопомогою взагалі, має тяжкі соціальні наслідки, як-то втрата
сімейних зв’язків та вимушена зміна міста проживання;
додаткове інформування та обговорення на державному рівні питання щодо
необґрунтованості існуючої практики стягнення в приватних закладах
охорони здоров’я подвійної оплати послуг, зокрема в сфері допоміжних
репродуктивних технологій, з пацієнток/-ів через їхній ВІЛ статус;
забезпечення права жінок та чоловіків, які живуть з ВІЛ, бути
усиновлювачами шляхом внесення змін до наказу МОЗ від 20.08.2008
№ 479 «Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не
може бути усиновлювачем»;
впровадження в рамках реформи охорони здоров’я універсального доступу
пацієнтки/пацієнта з ВІЛ до послуг первинної, спеціалізованої
амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної,
паліативної та реабілітаційної допомоги;
гарантування інтеграції засад та принципів ґендерної рівності в розробці,
реалізації та моніторингу стратегій та програм з подолання ВІЛ в Україні,
зокрема в рамках законопроекту «Про Основні засади (стратегію) державної
політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусних
гепатитів на період до 2030 року».

5. За результатами заслуховування інформації заступника Генерального
директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», заступника голови
Комітету з регіональної політики Національної ради Кузіна І. В. щодо механізму
багатосекторальної підзвітності згідно з рекомендаціями ВООЗ та резолюцією наради
високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу вирішили:
доручити ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» забезпечити:
- координацію робочої групи за участі організацій громадянського
суспільства та спільнот людей, які постраждали від туберкульозу, з метою
напрацювання детального мультисекторального рамкового документа для
консолідованого збору даних з урахуванням погоджених цільових
показників для України та формату підзвітності на найвищому рівні;
- підготовку Національного звіту щодо виконання Політичної декларації
засідання ООН високого рівня з питань туберкульозу відповідно до
механізму звітності (далі – Національний звіт) за участі широкого кола
партнерів, включаючи всі державні агентства, приватні компанії, донорів,
агентства технічної підтримки, громадянське суспільство і спільноти
до 01 листопада 2019 року;
- оприлюднення Національного звіту та інформування Кабінету Міністрів
України
до 15 грудня 2019 року.
6. За результатами заслуховування інформації:
6.1. Секретаря Комісії з нагляду Національної ради Короєвої І. М. про ротацію
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у складі Комісії з нагляду вирішили:
відповідно до пунктів 4, 5 та 10 Положення про Комісію з нагляду погодити:
- виведення зі складу Комісії з нагляду Скіпальської Галини Богданівни – у
зв’язку із заявою про вихід зі складу Комісії з нагляду за власним бажанням;
- уведення до складу Комісії з нагляду Національної ради відібрані для
здійснення ротації у складі Комісії з нагляду Національної ради кандидатури
Павленко Олени Миколаївни, Кондратенка Олексія Олександровича та
Руденко Ірини Сергіївни;
доручити Секретаріату Національної ради організувати проведення
орієнтаційного семінару для новообраних членів Комісії з нагляду.
6.2. Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,
члена Національної ради Курпіту В. І. 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 вирішили:
взяти до відома пропозиції щодо напрямів та заходів з виявлення та лікування
вірусних гепатитів серед представників ключових груп, що додаються;
забезпечити на черговому засіданні Комітету з програмних питань Національної
ради додаткове фахове обговорення та узгодження пропозицій щодо напрямів та
заходів з виявлення та лікування вірусних гепатитів серед представників ключових
груп для їх подальшого фінансування за рахунок економії коштів в рамках реалізації
поточних грантів Глобального фонду.
6.3. Голови правління БФ «ВОЛНА», члена Національної ради від громадських
організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків,
Басенка А. І. щодо недоліків у впровадженні програм замісної підтримувальної
терапії на місцях та перешкод у їх розширенні вирішили доручити МОЗ:
забезпечити вирішення питання термінової доставки у регіони препаратів
замісної підтримувальної терапії (далі – ЗПТ), що придбані за рахунок каталітичних
інвестицій в рамках програм Глобального фонду, для забезпечення лікуванням понад
1700 наркозалежних хворих;
за участі інститутів громадянського суспільства та пацієнтських організацій
протягом тижня розглянути можливість здійснення відповідної перевірки препаратів
ЗПТ, закуплених коштом держбюджету («Бупренорфіна гідрохлорид», таблетки в
дозуванні 2 мг і 8 мг, «Метадон-ЗН», таблетки в дозуванні 5 мг, 10 мг і 25 мг,
виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне
підприємство «Здоров’я народу»), які наразі знаходяться на складі ДП
«Укрмедпостач», очікуючи поставки в регіони, та довести до широкого кола
зацікавлених сторін і відповідальних осіб результати такої перевірки;
вжити негайних заходів щодо забезпечення додаткового контролю за
лікарськими засобами для ЗПТ, що закуповуються за рахунок державного бюджету, а
саме: додати в регламентуючі закупівельні документи (Технічне завдання, Тендерне
оголошення) умову «pre-shipment testing» (передпостачальна перевірка).
Віце-прем’єр-міністр України,
голова Національної ради з питань
протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
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