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Про результати розгляду питань порядку денного засідання
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
________________________________________________________
1. Інформацію Віце-прем’єр-міністра України, голови Національної ради з
питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) Розенка П. В.
щодо оновлення персонального складу Національної ради, стану виконання
попередніх рішень засідань та необхідності керуватися Положенням про політику
уникнення конфлікту інтересів під час голосування членами Національної ради з
питань порядку денного взяти до відома.
Погодити запропонований проект порядку денного 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», 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», щодо результатів реалізації грантів Глобального фонду у
першому півріччі 2018 року ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», МБФ
«Альянс громадського здоров’я» та БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД» взяти до відома.
3. За результатами розгляду та обговорення інформації першого заступника
Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Ляшка В. К. щодо зміни формату Загальнодержавної цільової соціальної програми
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протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2023 роки вирішили:
погодити пропозицію щодо підготовки проекту акта Верховної Ради України
щодо основних засад (стратегії) державної політики у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2030 року з метою досягнення Цілей сталого
розвитку ООН, зокрема підпункту 3.3 «До 2030 року покласти край епідеміям СНІДу,
туберкульозу, малярії та тропічних хвороб, яким не приділяється належної уваги, і
забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, та
іншими інфекційними захворюваннями» Цілі № 3 «Забезпечення здорового способу
життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці»;
рекомендувати розробку аналогічних стратегічних документів до 2030 року
щодо формування державної політики у сфері протидії туберкульозу та вірусним
гепатитам В і С;
визнати доцільним після схвалення Верховною Радою України відповідного акта
щодо основних засад (стратегії) державної політики у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2030 року розробляти та затверджувати на рівні
Кабінету Міністрів Україні трирічні урядові плани виконання зазначеного
стратегічного документа із включенням ресурсів для його виконання до Бюджетної
декларації, як документа стратегічного планування, який визначає бюджетну політику
на наступні три роки та гарантує виділення відповідних бюджетних коштів;
доручити МОЗ спільно з ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
розробити із залученням усіх зацікавлених сторін:
- проект акта Верховної Ради України щодо основних засад (стратегії) державної
політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2030 року, узявши
для основи цього документа стратегічне бачення подолання епідемії
ВІЛ-інфекції, відображене у вже розробленому проекті розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2023
роки», з метою подальшого його подання на розгляд Верховної Ради України
як законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України;
- проект акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану реалізації
державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2021 роки
до 15 березня 2019 року.
4. За результатами заслуховування інформації членів робочої групи з
регламентації діяльності регіональних/місцевих рад з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу — члена Національної ради, представника громадських
організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків,
Басенка А. І., а також члена Комітету з регіональної політики Національної ради
Шеремета С. П. — про розроблення і погодження проектів Примірного положення
про регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та
їхнього Типового регламенту у новій редакції вирішили:
затвердити Примірне положення про регіональні ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та їхній Типовий регламент у новій редакції, що
додаються;
головам регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
обласних та Київської міської державних адміністрацій (далі – регіональні ради)
вжити заходів щодо приведення регламентних документів регіональних рад у
відповідність до затверджених Примірного положення та Типового регламенту;
рекомендувати радам з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
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місцевого рівня (міським, районним, районним у містах) використовувати
затверджені у новій редакції Примірне положення та Типовий регламент
регіональних рад.
5. За результатами заслуховування інформації представника Секретаріату
Національної ради Кравець Л. П. 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 вирішили:
інформацію про результати оцінки діяльності Секретаріату Національної ради
взяти до відома;
визнати роботу Секретаріату Національної ради задовільною;
інформацію про вжиті заходи щодо уведення представництва спільноти
ув’язнених та звільнених, а також трансґендерів до складу Національної ради та її
комітетів, а також про механізми та критерії щодо подальшого розширення складу
Національної ради та уведення до нього додаткових представників від інших
зацікавлених груп взяти до відома;
погодити запропоновані Секретаріатом Національної ради зміни та доповнення
до Положення про Національну раду та її складу щодо уведення до нього
представництва спільноти ув’язнених та звільнених, трансґендерів, а також
додаткових представників від інших зацікавлених груп із урахуванням наданих на
засіданні пропозицій;
доручити МОЗ України вжити відповідних заходів згідно з регламентом
Кабінету Міністрів України щодо внесення погоджених змін та доповнень до
Положення про Національну раду та її складу.
6. За результатами заслуховування інформації представника Секретаріату
Національної ради Короєвої І. М. про ротацію у складі Комісії з нагляду за розробкою
заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок
коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі — Комісія з нагляду), вирішили:
6.1. Відповідно до пунктів 4, 5 та 10 Положення про Комісію з нагляду погодити:
виведення зі складу Комісії з нагляду Міхедька Андрія Олександровича – у
зв’язку із заявою про вихід зі складу Комісії з нагляду за власним бажанням, Салабай
Наталії Володимирівни, Гранкіної Наталії В’ячеславівни, Василькової Алли
Миколаївни та Смаля Андрія Анастасійовича – у зв’язку із завершенням граничного
(трирічного) терміну перебування у складі Комісії з нагляду, які були уведені до її
складу 24 вересня 2015 року;
уведення до складу Комісії з нагляду відібраних за результатами оголошеного
набору кандидатів для здійснення ротації у складі Комісії з нагляду кандидатури
Воскресенської Олени Володимирівни, Скіпальської Галини Богданівни, Шерстюк
Олени Миколаївни, Маковецької Марії Ігорівна та Двигало Марії Анатоліївна;
призначення головою Комісії з нагляду Воскресенської Олени Володимирівни;
6.2. Секретаріату Національної ради забезпечити:
проведення орієнтаційного семінару для новообраних членів Комісії з нагляду;
оголосити набір кандидатів для завершення формування оновленого складу
Комісії з нагляду та внесення на наступному засіданні кандидатур для затвердження.
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7. За результатами заслуховування та обговорення інформації:
7.1. Члена Національної ради від громадських організацій, які працюють у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Кувшинової Є. В. щодо посилення ролі релігійних
громад у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу вирішили:
Секретаріату Національної ради здійснити аналіз стану виконання рішення
Національної ради від 5 жовтня 2017 року щодо введення представників релігійних
громад до регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та
направити протягом січня 2019 року відповідний лист МОЗ до обласних та Київської
міської державних адміністрацій з проханням у термін до 30 березня 2019 року
надати підтвердження щодо участі представників релігійних громад у регіональних
радах з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
за результатами здійсненого аналізу представникам Всеукраїнської Ради Церков
і Релігійних Організацій спільно з Секретаріатом Національної ради протягом другого
кварталу 2019 року вжити необхідних адвокаційних та організаційних заходів з
метою введення представників релігійних громад до регіональних рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у складі яких наразі представництво
релігійних громад не забезпечено;
ГО «Елеос-Україна» протягом першого кварталу 2019 року підготувати до
розгляду Комітетом з програмних питань Національної ради проект Положення про
міжконфесійний ресурсний центр з метою його подальшого затвердження на
черговому засіданні Національної ради;
рекомендувати партнерським та донорським організаціям, які працюють у сфері
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, розглянути можливість надання
технічної підтримки організації діяльності міжконфесійного ресурсного центру на
базі ГО «Елеос-Україна»;
рекомендувати Представництву ЮНЕЙДС в Україні включити до плану заходів
на 2019 рік здійснення аналізу щодо впливу релігійних громад на протидію
ВІЛ-інфекції в Україні та розробки механізмів впровадження стратегічних заходів.
7.2. Членів Національної ради від 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 створення двох робочих груп щодо декриміналізації
секс-працівників та людей, які вживають наркотики, вирішили:
підтримати пропозиції про створення двох робочих груп щодо декриміналізації
спільноти секс-працівників та спільноти людей, які вживають наркотики (далі –
робочі групи), на підставі рішень круглого столу, який відбувся в МОЗ 12 грудня 2018
року, та Національної конференції з наркополітики, яку проведено 28 – 30 листопада
2018 року;
членам Національної ради, які ініціювали питання утворення вищезазначених
робочих груп, представити на наступному засіданні Національної ради проекти
положення про робочі групи та пропозиції щодо їх складу.
7.3. Члена Національної ради від громадських організацій, які представляють
інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, Чернишева А. В. про
пропозицію щодо порядку денного чергового засідання Національної ради вирішили:
на черговому засіданні Національної ради заслухати представника громадських
організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з
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чоловіками, з пропозиціями щодо забезпечення виконання Плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року в частині
забезпечення здоров’я і прав груп підвищеного ризику та людей, які живуть з ВІЛ.
7.4. Заступника члена Національної ради від громадських організацій, які
працюють у сфері протидії туберкульозу, Тигача Д. Т. щодо проекту Стратегії
адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом
в Україні на 2019 – 2021 роки вирішили:
схвалити Стратегію адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі
контролю над туберкульозом в Україні на 2019 – 2021 роки, що додається.
Віце-прем’єр-міністр України,
голова Національної ради з питань
протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Павло РОЗЕНКО

