ПРОТОКОЛ
засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
м. Київ

23 травня 2019 р.

Головували: виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України, заступник
голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
СУПРУН У. Н., голова Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» ШЕРЕМБЕЙ Д. О.
Присутні:

члени Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/ СНІДу та особи, які їх замінюють: Андр ієвський Ю. З.,
Басенко А. І., Бондаренко А. М., Васильєв С. Г., Гайлевич Р. Є.,
Галанов В. С., Джигир Ю. А., Дмитрієв С. В., Дмитрієв С. Є.,
Доценко М. І., Єлєнєва І. І., Ісаєва Н. С., Клименко О. А., Коляда В. С.,
Курпіта В. І., Лихо топ Р. Й., Мокренюк С. М., Морі Л., Несват Н. А.,
Панфілова Я. В., Симоненко В. Є., Сорокін О. В., Степаненко О. А.,
Толстанов О. К., Фещенко Ю. І., Хорт Д., Чернишев А. В.;
зацікавлені особи та запрошені: Барнард Т. С., Бауман О. С.,
Воскресенська О. В., Гетьман Л. І., Дебелюк М. І., Дaл Поз А.,
Домровський С П., Доно хью М., Клепіков А. О., Кондратенко О. О.,
Короєва І. М., Кравець Л. П., Кузін І. В., Кушаков В Ю., Ляшко В. К.,
Нізова Н. М., Новачук М. М., Погребна М. В., Полянцев П. І.,
Рачинська В. В., Сазонова Я. О., Салабай Н. В., Семьоркіна О. М.,
Скала П. В., Смирнов П. Л., Ткачук В. В., Юрченко Д. О., Шерстюк О. М.

Про результати розгляду питань порядку денного засідання
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
________________________________________________________
1. Інформацію виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я, заступника
голови Національної ради з питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі –
Національна рада) Супрун У. Н. щодо результатів роботи Національної ради у 2018
році, плану роботи на 2019 рік та необхідності керуватися Положенням про політику
уникнення конфлікту інтересів під час голосування членами Національної ради з
питань порядку денного взяти до відома.
Затвердити план роботи Національної ради на 2019 рік, що додається.
Погодити порядок денний засідання, що додається, включивши до нього
додаткові питання, запропоновані членами Національної ради.
2. Інформацію Ляшка В. К., першого заступника Генерального директора ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» про проекти актів Вер ховної Ради
України щодо стратегії державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу,
туберкульозу та вірусних гепатитів на період до 2030 року та Кабінету Міністрів
України щодо затвердження плану реалізації державної політики у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–2021 роки взяти до відома.
Схвалити запропоновану редакцію законопроекту «Про Основні засади
(стратегію) державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу
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та вірусних гепатитів на період до 2030 року» та взяти його за основу для подальшого
доопрацювання із урахуванням висловлених пропозицій щодо цільових значень
індикаторів.
МОЗ спільно з ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» забезпечити
подання в установленому порядку законопроекту «Про Основні засади (стратегію)
державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу та вірусних
гепатитів на період до 2030 року» на погодження до Кабінету Міністрів України та на
розгляд до Верховної Ради України.
3. Інформацію Курпіти В. І., Генерального директора ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України», Клепікова А. О., виконавчого директора МБФ «Альянс
громадського здоров’я» та Шерембея Д. О., заступника голови Національної ради,
голови Координаційної ради БО « Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІДом» щодо результатів реалізації грантів Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) у 2018 році та стану
підготовки до впровадження державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та
туберкульозом, в рамках реалізації Плану переходу (План 20-50-80) взяти до відома.
Основним реципієнтам грантів Глобального фонду:
переглянути та оновити календарний план захо дів, спрямованих на забезпечення
державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та туберкульозом, в рамках
реалізації Плану переходу (План 20-50-80);
надіслати до Секретаріату Національної ради оновлений календарний план
захо дів, спрямованих на забезпечення державного фінансування послуг, пов’язаних з
ВІЛ та туберкульозом, в рамках реалізації Плану переходу (План 20-50-80)
до 31 травня 2019 року;
запровадити щотижневу звірку стану виконання календарного плану захо дів,
спрямованих на забезпечення державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та
туберкульозом, в рамках реалізації Плану переходу (План 20-50-80).
На черговому засіданні Національної ради:
розглянути питання про реалізацію програм Глобального фонду на тимчасово
окупованих територіях України;
представити інформацію Комісії з нагляду про результати нагляду та аналізу
стану реалізації грантів Глобального фонду.
4. За результатами заслуховування інформації Кузіна І. В., заступника
Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», про
оціночну чисельність ключових груп населення з ВІЛ та оціночної чисельності
людей, які живуть з ВІЛ:
схвалити, що додаються: 1) оціночну чисельність ключових груп населення з
ВІЛ; 2) оціночну чисельність людей, які живуть з ВІЛ, на національному рівні на
кінець 2018 року;
рекомендувати регіональним радам з координації дій у відповідь на поширення
туберкульозу та ВІЛ (далі – регіональні ради) затвердити на регіональному рівні
оціночну чисельність ключових груп населення з ВІЛ, а також оціночну чисельність
людей, які живуть з ВІЛ;
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» надати методичну допомогу
регіональним радам щодо формування відповідних розрахунків оціночної чисельності
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ключових груп населення з ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ, для їх розгляду та
затвердження на регіональному рівні;
експертній групі з оціночної чисельності ключових груп населення з ВІЛ та
людей, які живуть з ВІЛ, опрацювати питання щодо розрахунку даних про кількість
осіб, які потребують профілактичних та інших послуг у сфері ВІЛ та туберкульозу, із
загальної оціночної чисельності ключових груп населення з ВІЛ та людей, які живуть
з ВІЛ.
5. Інформацію Воскресенської О. В., голови Комісії з нагляду, та Короєвої І. М.,
секретаря Комісії з нагляду, про проект Плану нагляду Національної ради на 2019 рік
та зміни у складі Комісії з нагляду взяти до відома.
Затвердити План нагляду Національної ради на 2019 рік, що додається.
Відповідно до пунктів 4, 5 та 10 Положення про Комісію з нагляду погодити:
виведення зі складу Комісії з нагляду Маковецької Марії Ігорівни – у зв’язку із
заявою про вихід зі складу Комісії з нагляду через виникнення конфлікту інтересів,
Левченко Валентини Юріївни та Ільченка Михайла Миколайовича – у зв’язку із
завершенням граничного (трирічного) терміну перебування у складі Комісії з нагляду,
які були введені до її складу 24 березня 2015 року;
введення до складу Комісії з нагляду відібраних за результатами оголошеного
набору кандидатів для здійснення ротації у складі Комісії з нагляду кандидатури
Гетьман Лариси Іванівни та Дебелюк Мирослави Іванівни.
6. За результатами заслуховування інформації членів Національної ради від Ради
церков та релігійних організацій Дмитрієва С. В., громадських організацій, які
представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, Басенка А. І. та від
громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні
послуги за винагороду, Ісаєвої Н. С. про організацію роботи Міжконфесійного
ресурсного центру та двох робочих груп щодо декриміналізації секс-працівників та
людей, які вживають наркотики, вирішили:
Затвердити, що додаються:
План організації міжконфесійного ресурсного центру у протидії епідемії
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту, який утворюється на базі релігійної
благодійної організації «Елеос Україна» з метою здійснення координації та взаємодії
церков і релігійних організацій в Україні у цій сфері;
Положення про робочу групу з підготовки пропозицій щодо перегляду Таблиць
невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що
знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства о хорони
здоров’я України від 01.08.2000 № 188 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16.08.2000 за № 512/4733);
Положення про робочу групу з підготовки пропозицій щодо реформи
законодавства про проституцію (або врегулювання питань секспраці).
Підтримати пропозицію про призначення головою робочої групи з підготовки
пропозицій щодо перегляду Таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 № 188 (зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733), директора ДУ «Центр
психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України» Шума
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Сергія Сергійовича.
Підтримати пропозицію про призначення головою робочої групи з підготовки
пропозицій щодо реформи законодавства про проституцію (або врегулювання питань
секспраці) начальника Управління моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юрченка Данила
Олександровича.
З метою координації та узгодження спільних дій експертів, представників
органів влади, релігійних організацій, ключових груп та зацікавлених сторін з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, підготовки та узгодження пропозицій,
спрямованих на декриміналізацію спільноти секс-працівників та людей, які вживають
наркотики, схвалити проекти планів роботи та рекомендувати їх до використання у
подальшій роботі вищезазначених робочих груп.
7. За результатами заслуховування та обговорення інформації:
7.1. Члена Національної ради від громадських організацій, які представляють
інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, Басенка А. І. щодо підготовки та
подання запиту до Глобального фонду на продовження у 2020–2022 роках
фінансування діяльності Національної ради в рамках політики фінансування
Координаційних механізмів країн (далі – Запит) вирішили:
підтримати пропозицію щодо підготовки та подання Запиту до Глобального
фонду,
Секретаріату Національної ради забезпечити підго товку за участі членів
Національної ради та представників зацікавлених сторін проекту Запиту та його
внесення на затвердження на черговому засіданні Національної ради,
підтримати резолюцію за результатами робочої наради з секретарями
регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ
(далі – регіональні ради), яка відбулася у Києві 26–27 березня 2019 року, що
додається, та звернутися до донорів щодо фінансової підтримки діяльності
регіональних рад з фокусуванням фінансування на основі результатів;
7.2. Заступника Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України» Кузіна І. В. про проекти Стратегії з комплексної відповіді на бар’єри з прав
людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до
2030 року (далі – Стратегія) та Стратегічного плану з комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та
туберкульозу на 2019–2022 роки (далі – Стратегічний план), розроблених за
підтримки Глобального фонду та ЮНЕЙДС, вирішили:
схвалити Стратегію та Стратегічний план, що додаються,
відповідальним виконавцям забезпечити виконання Стратегії та Стратегічного
плану, запланувати огляд результатів їх впровадження у 2019 році на засіданні
Національної ради або її комітетів у І кварталі 2020 року.
8. Взяти до відома інформацію:
8.1. Директора ЮНЕЙДС в Україні Гайлевича Р. Є. про проекти, які
впроваджуються в Україні за підтримки Expertise France («Ініціатива 5%» Франції), та
розгляду їх на комітетах Національної ради з можливістю подальшого внесення на
розгляд Національної ради питання щодо можливостей зазначених проектів;
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8.2. Представника громадських організацій, які представляють інтереси
чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, Чернишева А. В. про
підготовку та внесення на розгляд Комітету з програмних питань та Національної
ради аналітичної записки про стан та шляхи забезпечення виконання урядом та
органами виконавчої влади плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року у частині, що стосується чоловіків, які мають
сексуальні стосунки з чоловіками;
8.3. Виконавчого директора міжнародного благодійного фонду «Альянс
громадського здоров’я», члена Правління Глобального фонду від неурядових
організацій країн, що розвиваються, Клепікова А. О. про збір коштів на суму 14 млрд.
доларів США для Глобального фонду, а також щодо вивчення питання про можливі
механізми залучення України до цього процесу.

В.о. Міністра охорони здоров’я України,
заступник голови Національної ради
з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Голова Координаційної ради
благодійної організації
«Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ/СНІДом»,
заступник голови Національної ради
з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
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