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
13 грудня 2018 року, 11.00
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, інформую вас, що у складі Національної ради у зв’язку з
кадровими змінами, а також на виконання попередніх наших рішень та графіку
ротації від неурядового сектору відбулися зміни у персональному складі
Національної ради.
У зв’язку з цим дозвольте представити нових членів Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, які приєднуються до нашої
спільної роботи:
ДЖИГИР Юрій Анатолійович – заступник Міністра фінансів України,
якого делеговано до складу Національної ради у зв’язку з кадровими змінами в
міністерстві;
НЕСВАТ Наталія Андріївна – голова правління благодійної організації «Від
серця до серця», яку в порядку ротації та виборів делеговано до складу
Національної ради від сектору хворих на туберкульоз або постраждалих від нього;
ІСАЄВА Наталія Сергіївна – директор Всеукраїнської благодійної
організації «Легалайф-Україна», яку в порядку ротації та виборів делеговано до
складу Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси
осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду;
КУВШИНОВА Євгенія Валентинівна – виконавчий директор
Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус», яку за результатами виборів
повторно делеговано до складу Національної ради як представника громадських
організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Бажаю новообраним членам Національної ради успішної роботи у її складі.
На початку засідання окреслю важливі події, які відбулися протягом чотирьох
місяців після попереднього засідання.
Шановні колеги, вся друга половина 2018 року в сфері протидії соціально
небезпечним захворюванням у світі проходила під знаком підготовки до наради
високого рівня з питань туберкульозу під девізом «Об’єднаймося для викорінення
туберкульозу: термінова глобальна відповідь на глобальну епідемію» в рамках
73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Вперше за весь період існування ООН було вирішено зібрати разом голів
держав, урядів і всіх зацікавлених сторін для об’єднання світової спільноти у
боротьбі з туберкульозом. Як ви знаєте, цьому передувала низка заходів в усіх
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регіонах світу, у тому числі в регіоні Східної Європи та Центральної Азії, де
проблема є найбільш вираженою. Враховуючи, що Україна належить до 13 країн з
найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу, Уряд України розуміє
важливість подолання цього виклику, а тому делегація України була найбільш
представницькою з усіх представлених делегацій на нараді високого рівня. В
засіданнях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН брав участь Президент України, і
його доповідь, яка стосувалася ролі ООН в сучасному світі, знайшла широку
підтримку серед учасників засідання. Делегацію на нараді високого рівня з питань
туберкульозу очолив Віце-прем’єр-міністр-України – голова Національної ради,
до складу якої увійшли представники Міністерства охорони здоров’я України,
державних організацій та громадського сектору. Від імені України на засіданні
наради високого рівня з питань туберкульозу виступила виконуючий обов’язки
Міністра охорони здоров’я України, заступник голови Національної ради Уляна
Супрун. Члени делегації також мали низку виступів на паралельних засіданнях,
зокрема на одній із сателітних сесій, приуроченій протидії туберкульозу в
європейському регіоні, виступив член Національної ради від спільноти людей, які
живуть із наркозалежністю, Антон Басенко, також активну участь в роботі сесій
взяв український парламентарій, член Парламентської асамблеї Ради Європи
Сергій Кіраль, який очолює українську Парламентську платформу боротьби з
туберкульозом. За результатами наради високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
схвалено Політичну декларацію про боротьбу з туберкульозом, яка стала
дороговказом для усього світу та рамкою заходів щодо протидії туберкульозу під
егідою StopTB-партнерство, ВООЗ та Глобальний фонд. Наразі в рамках роботи
Національної ради та її комітетів із залученням партнерів ведеться робота щодо
розроблення деталізованого плану заходів із виконання Україною зобов’язань,
зазначених в Політичній декларації, а також багатосекторального механізму
підзвітності щодо прискорення прогресу у напрямку ліквідації туберкульозу за
результатами взятих зобов’язань країни у Політичній декларації.
2. У період після наради високого рівня з туберкульозу міжнародні партнери
Глобальний фонд, ВООЗ та StopTB-партнерство провели низку зустрічей,
спрямованих на розробку програмних заходів у сфері протидії туберкульозу,
зокрема:
- у вересні в Тбілісі нараду з питань доступу до нових протитуберкульозних
препаратів та забезпечення успішного переходу від фінансування Глобального
фонду та сталості послуг, у якій взяли участь українські державні та недержані
організації, де був представлений досвід України та визнаний одним із кращих у
регіоні Східної Європи та Центральної Азії;
- у листопаді у Мінську нараду щодо зниження цін на новітні
протитуберкульозні препарати та впровадження ефективних закупівельних
механізмів на національному рівні. Національна делегація України гідно
представила наш досвід у цій сфері та заручилися додатковою підтримкою з боку
міжнародних партнерів.
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3. У листопаді 2018 року відбулося 40-ве засідання Правлення Глобального
фонду в Женеві. Делегацію виборчої групи країн Східної Європи та Центральної
Азії на засіданні Правління очолювала професор Наталія Нізова. В рамках
додаткових заходів засідання Правління заступником голови Національної ради
Дмитром Шерембеєм було представлено досвід України в питаннях адвокації,
захисту прав людини та забезпечення доступу для усіх до профілактики та
лікування ВІЛ. Члени Правління високо оцінили досвід України у цій сфері.
4. Також у листопаді цього року ми відзначили першу річницю діяльності
Парламентської платформи боротьби з туберкульозом. Цьому було присвячено
круглий стіл у ході якого особливо підкреслювалася роль об’єднань спільноти
людей, які перехворіли на туберкульоз, в питаннях консолідації зусиль уряду та
громадськості. Також завдяки зусиллям та лідерству неурядової організації
«TBPeopleUkraine», яку очолює член Національної ради Ольга Клименко, успішно
пройшла перша Національна конференція з мобілізації зусиль спільноти у
боротьби з туберкульозом, яка стала потужною платформою для об’єднання
зусиль людей, які перехворіли на туберкульоз.
5. У липні 2018 року Міжнародна асоціація протидії СНІДу з великим
успіхом провела двадцять другу Міжнародну конференцію з питань СНІДу, яка
відбулася в Амстердамі. Ключове питання Конференції – остаточна зупинка
епідемії ВІЛ в регіоні Східної Європи та Центральної Азії. З величезною подякою
відзначаємо вклад Мережі людей, які живуть з ВІЛ, та Альянсу громадського
здоров’я за активну участь у заходах Конференції, учасниками якої стали близько
15 тисяч делегатів з різних країн світу, у тому числі понад 150 делегатів від
України. Офіційна делегація України, очолювана Віце-прем’єр-міністром –
головою Національної ради, представила досягнуті результати та значний прогрес
у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ /СНІД в Україні, але й разом з тим
привернула увагу світової спільноти до нагальних потреб України у сфері
запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу та до важливості координації міжнародних зусиль
з метою надання допомоги хворим в умовах особливих загроз та викликів – на
територіях, тимчасово непідконтрольних українському уряду.
6. Серед важливих подій, які необхідно згадати сьогодні, є активна робота на
національному рівні робочої групи по сертифікації валідації ВІЛ та сифілісу серед
новонароджених, діяльність якої підтримується ЮНІСЕФ та ВООЗ. Члени робочої
групи у листопаді відвідали Молдову, яка була сертифікована ВООЗ у 2016 році, з
метою ознайомитися з досвідом підготовки цього процесу. Вже наступного тижня
відбудеться другий візит експертів ВООЗ в Україну, який дозволить об’єктивно
оцінити проблемні зони та ризики, що потребують вирішення перед поданням
запиту України на сертифікацію.
7. В рамках виконання робочого плану Національної ради щодо виконання
зобов’язань України про надання Глобальному фонду привілеїв та імунітетів
Урядом України у вересні 2018 року схвалено відповідний законопроект, який
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подано до Верховної Ради України (реєстраційний номер 9115). Наразі
законопроект опрацьовується відповідними комітетами Верховної Ради України.
8. Протягом зазначеного періоду велась активна робота в комітетах
Національної ради, а також здійснювалися заходи з нагляду за реалізацією
програм Глобального фонду в Україні. Зокрема, проведено спільне засідання двох
комітетів Національної ради, здійснено моніторинговий візит до Харківської
області, а також візит з нагляду до міста Полтава. Детальніше ви можете
ознайомитися про результати наглядової діяльності протягом ІІІ кварталу у звіті,
який представлено у роздаткових матеріалах засідання.
9. У вересні поточного року проведено орієнтаційний семінар з елементами
тренінгу з метою інформування членів Національної ради та Комісії з нагляду, у
тому числі новообраних, щодо функцій з наглядової діяльності Національної ради,
завдань Комісії з нагляду, вимог Глобального фонду до координаційних
механізмів країн, зокрема щодо дотримання норм Кодексу етики та службової
поведінки.
Отже, пропоную перейти до розгляду наступних питань порядку денного,
який сформовано згідно з планом роботи Національної ради, а також відповідно
до рішень попередніх її засідань.
Крім того, хочу акцентувати вашу увагу, що в матеріалах засідання до вашої
уваги та ознайомлення представлено Інформаційну довідку про стан забезпечення
регіонів України антиретровірусними, протитуберкульозними препаратами, а
також препаратами для замісної підтримувальної терапії.
Відповідно до регламенту роботи інформую, що сьогодні згідно з даними
реєстрації на засіданні присутні члени Національної ради, особи, що їх замінюють
– 25 осіб, відсутні члени Національної ради - 9 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 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?

