ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
13 грудня 2018 року
11.00 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. Огляд результатів реалізації грантів Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією у першому півріччі 2018
року.
Співдоповідачі:
Ляшко Віктор Кирилович – перший заступник генерального директора
Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,
Клепіков Андрій Олександрович – виконавчий директор міжнародного
благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я»,
Шерембей Дмитро Олегович – заступник голови Національної ради, голова
координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом».
Виступи – до 30 хвилин (по 10 хвилин для кожного доповідача).
Обговорення – до 10 хвилин.
3. Пропозиції щодо зміни формату Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2023 роки.
Доповідач: Ляшко Віктор Кирилович – перший заступник генерального
директора Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
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4. Розгляд та затвердження проектів Примірного положення про
регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та
їхнього Типового регламенту у новій редакції.
Співдоповідачі:
Басенко Антон Ігорович – член Національної ради та Комітету з регіональної
політики, голова правління Всеукраїнського об’єднання людей з
наркозалежністю «ВОЛНА»,
Шеремет Святослав Павлович – член Комітету з регіональної політики
Національної ради.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
5. Про результати оцінки діяльності Секретаріату Національної ради
та вжиті ним заходи щодо уведення представництва спільноти ув’язнених
та звільнених, а також трансґендерів до складу Національної ради, її
комітетів, а також про механізми та критерії щодо подальшого
розширення складу Національної ради, уведення до нього додаткових
представників від інших зацікавлених груп.
Доповідач:
Кравець Любов Петрівна – представник Секретаріату Національної ради.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
6. Щодо ротації у складі Комісії з нагляду.
Доповідач:
Короєва Ірина Миколаївна – представник Секретаріату Національної ради.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
7. Різне.
7.1. Про посилення ролі релігійних громад у сфері протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Доповідач:
Кувшинова Євгенія Валентинівна – член Національної ради, голова Комітету з
програмних питань, виконавчий директор Всеукраїнської благодійної
організації «Конвіктус».
Виступ – до 5 хвилин.
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Обговорення – до 5 хвилин.
7.2. Про створення двох робочих груп щодо декриміналізації спільноти
секс-працівників та спільноти людей, які вживають наркотики, на підставі
рішень круглого столу, які відбувся в МОЗ 12 грудня 2018 року, та
Національної конференції з наркополітики, яку проведено 28-30 листопада
2018 року.
Співдоповідачі:
Басенко Антон Ігорович – член Національної ради та Комітету з регіональної
політики, голова правління Всеукраїнського об’єднання людей з
наркозалежністю «ВОЛНА»,
Ісаєва Наталія Сергіївна – член Національної ради – представник громадських
організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги
за винагороду, директор Благодійної організації «Легалайф-Україна».
Виступи – до 5 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.
7.3. Пропозиції
Національної ради.

щодо

порядку

денного

чергового

засідання

Доповідач:
Чернишев Андрій Віталійович – член Національної ради – представник
громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають
сексуальні стосунки з чоловіками, керівник департаменту адвокації та
зовнішніх зв’язків громадської організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
7.4. Про затвердження Стратегії адвокації, комунікації та соціальної
мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні на 2019 – 2021
роки.
Тигач Дмитро Тарасович – заступник члена Національної ради – представника
громадських організацій, які працюють у сфері протидії туберкульозу.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.

