ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
12 липня 2018 року
10.00 год.
Клуб Кабінету Міністрів
України
(вул. Інститутська, 7)
Головуючий – Віце-прем’єр-міністр України, голова Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Розенко П.В.
1. Вступне слово голови Національної ради щодо стану виконання
попередніх рішень засідань, погодження запропонованого проекту порядку
денного засідання.
Доповідач: Розенко Павло Валерійович – Віце-прем’єр-міністр України, голова
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Виступ – до 5 хвилин
Обговорення – до 5 хвилин
2. Врахування нових вимог та рекомендацій Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд)
до Координаційних механізмів країн, прийнятих на 39 засіданні Правління
Глобального фонду, у діяльності Національної ради та її робочих органів
шляхом внесення змін та доповнень до регламентних документів
Національної ради.
Співдоповідачі:
Нізова Наталія Миколаївна – радник Віце-прем'єр-міністра України – голови
Національної ради, заступник члена Правління Глобального фонду від виборчої
групи країн Східної Європи та Центральної Азії
Кравець Любов Петрівна – представник Секретаріату Національної ради
Виступи – до 10 хвилин
Обговорення – до 5 хвилин
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3. Про результати вивчення Тимчасовою спеціальною групою з
етичних питань, визначених пунктом 13 протоколу засідання Національної
ради від 1 березня 2018 року.
Доповідач: Салабай Наталія Володимирівна – голова Комісії з нагляду
Національної ради, член Тимчасової спеціальної групи з етичних питань
Виступ – до 10 хвилин
Обговорення – до 10 хвилин
4. Про стан виконання у 2017 році плану заходів виконання Стратегії
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року,
спрямованого на виконання зобов’язань України щодо поступового
переходу фінансування (План 20-50-80) програм Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на бюджетне
фінансування.
Доповідач: Ляшко Віктор Кирилович – заступник генерального директора ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Виступ – до 10 хвилин
Обговорення – до 5 хвилин
5. Про результати наглядової діяльності Національної ради за
реалізацією грантів Глобального фонду протягом першого півріччя 2018
року.
Доповідач: Салабай Наталія Володимирівна – голова Комісії з нагляду
Національної ради
Виступ – до 10 хвилин
Обговорення – до 5 хвилин
6. Різне:
6.1. Щодо ризиків та перешкод для впровадження програми
Глобального фонду в рамках нових грантів на 2018 – 2020 роки на
тимчасово окупованих територіях України та в АР Крим.
Доповідач:
Шерембей Дмитро Олегович – голова координаційної ради БО «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ», заступник голови Національної ради
Виступ – до 10 хвилин
Обговорення – до 5 хвилин
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6.2. Про підготовку участі України до Наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу.
Доповідач: Заїка Наталія Олександрівна - голова Керівного комітету
Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», координатор програм з
ТБ/ВІЛ/ ко-інфекції Представництва РАТН в Україні
Виступ – до 5 хвилин
Обговорення – до 5 хвилин
6.3.
Щодо запитів про необхідність залучення представників груп
підвищеного ризику інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз до
роботи Національної ради та її комітетів.
Доповідач: Загребельний Олексій Семенович – виконавчий директор
Благодійної організації «Вільна зона»
Виступ – до 3 хвилин
Обговорення – до 3 хвилин

