Вступне слово Віце-прем’єр-міністра України,
голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу Розенка Павла Валерійовича
щодо стану виконання попередніх рішень засідань, погодження
запропонованого проекту порядку денного засідання
12 липня 2018 року
10.00 год.
Клуб Кабінету Міністрів
України
(вул. Інститутська, 7)
Доброго дня, шановні члени Національної ради та учасники засідання!
Вітаю усіх на засіданні Національної ради!
В першу чергу, хочу привітати та представити нових членів Національної
ради

з

питань

протидії

туберкульозу

та

ВІЛ-інфекції/СНІДу,

які

приєднуються до нашої спільної роботи:
СТЕПАНЕНКО Олену Анатоліївну – члена Національної ради, яка за
результатами кадрових змін в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини призначена представником Уповноваженого з питань
дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав та делегована до
складу Національної ради;
ТОЛСТАНОВА Олександра Костянтиновича – члена Національної
ради, якого делеговано до її складу від Українського союзу промисловців і
підприємців;
КЛИМЕНКО Ольгу Анатоліївну – члена Національної ради від сектору
громадських організацій, які працюють у сфері протидії туберкульозу, яка за
результатами виборів, які завершилися учора, делегована до складу
Національної ради в порядку ротації.
Також відбулися зміни керівного складу Представництва ООН в Україні.
Від імені Уряду України та Національної ради хочу подякувати ВОКЕРУ
Нілу, який обіймав посаду Координатора системи ООН в Україні протягом 4х років та входив до складу Національної ради, за його особистий вклад в
розвиток співпраці України та Організації Об’єднаних Націй, реалізацію
спільних суспільно значимих ініціатив, спрямованих на досягнення
Україною Цілей Сталого Розвитку. З 5 липня 2018 року пані ЛУБРАНІ
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Оснат

розпочала

роботу

на

посаді

Координатора

системи

ООН,

Координатора з гуманітарних питань і Постійного представника Програми
Розвитку ООН в Україні та увійде до складу Національної ради від системи
ООН.
Зміни у складі Національної ради відбулися згідно з Регламентом та
Порядком ротації членів Національної ради, що є свідченням дотримання у
нашій спільній діяльності принципів прозорості, відкритості та наступності.
Бажаю новим членам Національної ради успішної роботи у її складі.
Крім того, користуючись нагодою інформую вас, що НІЗОВУ Наталію
Миколаївну, кандидатуру якої ми підтримали на минулому засіданні, було
обрано заступником члена правління Глобального фонду від країн Східної
Європи та Центральної Азії на період з травня 2018 року по травень 2020
року. Цей факт свідчить про визнання ролі та досягнень України у сфері
боротьби зі захворюваннями та високий рівень довіри до нас як партнерів у
цій справі. Вітаю Наталію Миколаївну з обранням на таку почесну та
значиму посаду.
На початку засідання окреслю важливі події, які відбулися протягом
чотирьох місяців після нашого минулого засідання.
1. Одним із головних завдань нашої спільної роботи є розробка
пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації
державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. У
цьому напрямі МОЗ України за участі широкого кола зацікавлених сторін, у
тому числі членів Національної ради, підготовлено проект Концепції
загальнодержавної

соціальної

цільової

програми

протидії

ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2019 – 2023 роки. Наразі проект Концепції перебуває на
громадському обговоренні, паралельно проходить робота в підгрупах з
напрацювання пропозицій до проекту Програми. Прошу усіх членів
Національної ради та представників зацікавлені сторони залучатися до цієї
роботи.
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2. Україною розпочато процес підготовки до сертифікації за критеріями
ВООЗ щодо викорінення передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини.
Починаючи з 2001 року Україна впевнено утримувала лідерство в регіоні
Східної

Європи

та

Центральної

Азії

демонструючи

успішність

профілактичних заходів, спрямованих на попередження передачі ВІЛ під час
вагітності – процент передачі до 2014 року зменшився майже в 7 разів. Разом
з цим, дані офіційної статистики свідчать про необхідність удосконалення
комплексу заходів не лише щодо попередження передачі ВІЛ, але й у
напрямку своєчасного виявлення та повноцінного лікування сифілісу серед
жінок репродуктивного віку, вагітних і дітей. З цією метою у квітні 2018 року
при Центрі Громадського здоров’я за підтримки ЮНІСЕФ створено Робочу
групу з питань удосконалення програми профілактики передачі ВІЛ
новонародженим та підготовки до валідації щодо елімінації (викорінення)
передачі ВІЛ та сифілісу в країні. Очікую, що в 4 кварталі поточного року
Робоча група поінформує Національну раду про результати попередньої
оцінки ситуації щодо елімінації на національному та регіональному рівнях
роки та представить чіткий план заходів для успішного завершення процесу
сертифікації. Україна сьогодні має всі необхідні ресурси та політичне
лідерство для того, щоб остаточно викорінити

випадки передачі ВІЛ та

сифілісу під час вагітності з переліку загроз для системи громадського
здоров’я України.
3. Протягом зазначеного періоду велась активна робота в рамках нашої
співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією, зокрема:
- у березні 2018 року Глобальним фондом проведено в Україні
національну оцінку пакетів послуг для ключових груп населення. Результати
оцінки знайдуть практичне втілення під час прийняття подальших рішень
Глобальним фондом щодо фінансування, розгляду запитів на фінансування,
перепрограмування, підвищення ефективності програм, оцінки їх якості на
рівні країни;
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- протягом 17-19 квітня в Україну відбувся візит делегації Глобального
фонду з метою моніторингу готовності України до початку реалізації грантів
на 2018-2020 роки, в рамках якого проведено низку робочих зустрічей з
Основними реципієнтами та партнерами;
- Національною радою у період з 12 до 18 квітня розглянуто та
підтримано чотири концепції регіональних заявок до Глобального фонду,
діяльність

яких

поширюватиметься

і

на

Україну,

які

розроблені

консорціумами неурядових та міжнародних організацій, з яких: дві заявки за
компонентом «ВІЛ: Сталість послуг для ключових груп у регіоні Східної
Європи та Центральної Азії» та дві інші за компонентом «Туберкульоз:
покращення якості лікування та профілактики туберкульозу з лікарською
стійкістю у Східній Європі та Центральній Азії». Заявки подані до
Глобального фонду наприкінці квітня, найближчі місяці ми очікуємо рішення
щодо їхнього схвалення;
- представники від України у травні поточного року взяли участь у 39-му
засіданні Правління Глобального фонду, на якому обговорено та схвалено
стратегічні рішення щодо подальшого розвитку координаційних механізмів
країн, у тому числі затверджено Кодекс етичної поведінки для членів
координаційних механізмів та Політика координаційних механізмів;
- Глобальним фондом спільно з українськими та міжнародними
партерами 15-16 травня проведено нараду щодо стратегічного планування
для комплексного реагування на пов'язані з порушенням прав людини
бар'єри на шляху до ВІЛ- і ТБ-послуг, у якій взяли участь представники
зацікавлених сторін, а також члени Національної ради. За результатами
наради напрацьовано проект Плану для комплексного реагування на
пов'язані з порушенням прав людини бар'єри на шляху до ВІЛ- і ТБ-послуг,
який наразі доопрацьовується та буде представлено Національній раді для
розгляду і схвалення;
- згідно з планом роботи Національної ради та в рамках виконання
зобов’язань перед Глобальним фондом, МОЗ України ініційовано проведення
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17 травня міжвідомчої погоджувальної наради під моїм головуванням. За
результатами наради узгоджено питання надання Глобальному фонду
привілеїв та імунітетів шляхом внесення МОЗ України на розгляд Уряду
відповідного законопроекту. Наразі на рівні міністерств завершуються
узгоджувальні процедури щодо погодження законопроекту для забезпечення
його подання на погодження до Кабінету Міністрів України.
4. Завдяки консолідації позицій урядового та неурядового секторів в
Україні 15 червня поточного року вперше зареєстровано сучасний
протитуберкульозний препарат Бедаквілін (СІРТУРО). Україна стала 24
країною в світі, яка зареєструвала Бедаквілін. Наразі триває робота щодо
реєстрації в Україні іншого новітнього протитуберкульозного препарату
Деламанід.
5. Відповідно до Плану роботи Національної ради проводилась робота в
комітетах Національної ради, а також здійснювалися заходи з нагляду за
реалізацією програм Глобального фонду в Україні. Зокрема, проведено 7
засідань комітетів та Комісії з нагляду Національної ради, здійснено візити з
нагляду до міст Суми, Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський та
Южне. Також організовувалися та узгоджувалися спільні заходи щодо
забезпечення підготовки участі України у важливих міжнародних заходах,
зокрема у Міжнародній конференції з питань СНІДу та у засіданні високого
рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу.
Отже, пропоную перейти до розгляду наступних питань порядку денного.
Відповідно до регламенту роботи інформую, що сьогодні згідно з даними
реєстрації на засіданні присутні члени Національної ради, особи, що їх
замінюють – 27 осіб, відсутні члени Національної ради – 7 осіб. Отже,
кворум є.
Нагадую усім членам Національної ради про необхідність керуватися
Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів, яке було надано
усім для ознайомлення перед засіданням з відповідною формою заяви для
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підписання. Прошу тих, хто не ознайомився, зробити це, і повернути
підписану заяву представникам Секретаріату.
Інформую усіх присутніх про необхідність обов’язкового інформування
головуючого та учасників засідання про намір ведення відеозйомки та
аудіозапису засідання.
Додатково інформую про те, що Секретаріатом здійснюється аудіозапис
засідання для формування протоколу.
Перед засіданням вам запропонований проект порядку денного. Чи
будуть пропозиції та доповнення до порядку денного засідання?

