ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу
м. Київ

24 вересня 2015 р.

Присутні:

за списком (додається)

Порядок денний:

додається

Щодо розгляду питань порядку денного засідання Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Інформацію заступника Міністра охорони здоров'я Перегінця І.Б.(з питання № 1 порядку денного),
директора ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України", члена
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національної ради), голови
Комітету з програмних питань Національної ради Нізової Н.М.(з питань № 1, 3, 5 порядку денного), голови
Комісії з нагляду Національної ради Гришаєвої І.В.(з питань № 1, 6 порядку денного), представника
Секретаріату Національної ради Шнеренко Л.П.(з питання № 2 порядку денного), голови Координаційної ради
ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ", заступника голови Національної ради Жовтяка В.О.(з
питання № 5 порядку денного), радника з питань ТБ, МРТБ, ТБ/ВІЛ Бюро Всесвітньої організації охорони
здоров'я в Україні Славуцького А.О.(з питання № 4 порядку денного), директора МБФ "Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні" Клепікова А.О.(з питань № 5, 7 порядку денного) взято до відома.
2. Затвердити проект Положення про Експертну групу з питань підготовки проекту змін та доповнень
до Положення про Національну раду, а також питань щодо забезпечення у її складі представництва груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та туберкульозом (далі – Експертна група), у який додати позицію
щодо обмеження кількості складу Експертної групи до 7 осіб.
3. Персональний склад Експертної групи затвердити шляхом додаткового обговорення та прийняття
узгодженого рішення шляхом листування/голосування електронною поштою
до 9 жовтня 2015 року.
4. Призначити Головою Комісії з нагляду Національної ради Салабай Наталію Володимирівну,
координатора з питань моніторингу та оцінки Управління ООН з наркотиків та злочинності.
5. Затвердити кандидатури до складу Комісії з нагляду Національної ради, а саме:
Василькову Аллу Миколаївну, спеціаліста з питань політики в охороні здоров'я Проекту USAID
"Реформа ВІЛ-послуг у дії";
Гранкіну
Наталію
В'ячеславівну,
заступника
головного
лікаря
Дніпропетровського
протитуберкульозного диспансеру, головного позаштатного спеціаліста з фтизіатрії департаменту охорони
здоров'я Дніпропетровської ОДА;
Іонова Максима Миколайовича, голову Громадської ради МОЗ України, лікаря Центру екстреної
медичної допомоги м. Києва;
Перепічку
Василя
Володимировича,
лікаря-методиста
Івано-Франківського
обласного
фтизіопульмоцентру;
Радченко Тетяну Василівну, практичного психолога Обласного центру профілактики та боротьби зі
СНІДом Рівненської обласної ради;
Смаля Андрія Анастасійовича, директора ТОВ "Компанія "ЮрКом", директора благодійного фонду
"Фундація АНТИСНІД – Україна".
6. Секретаріату Національної ради організувати семінар з питань наглядової діяльності Національної
ради для новопризначених членів Комісії з нагляду за участю членів Національної ради
до 1 листопада 2015 року.
7. Враховуючи відсутність на засіданні кворуму за запропоновані рішення до питання № 4 порядку
денного проголосувати шляхом листування/голосування електронною поштою.
8. Розгляд питань № 8 та № 9 порядку денного перенести на наступне засідання Національної ради.
Головуючий:
Голова Координаційної ради ВБО
"Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ", заступник голови
Національної ради

Володимир ЖОВТЯК

