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Головував: Віце-прем’єр-міністр України, голова Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу РОЗЕНКО П.В.
Присутні:

члени Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу та особи, які їх замінюють: Агеєва І.Ю., Барберіс Д.,
Бондаренко А.М., Вайтек Е., Васильєв С.Г., Димарецький О.Ю.,
Дмитрієв С.В., Дмитрієв С.Є., Дорохова Ю.В., Єлєнєва І.І., Колос Л.А.,
Кувшинова Є.В., Курпіта В.І., Легков В.А., Лихотоп Р.Й., Лях Д.О.,
Мельник В.М., Пилипенко В.В., Руденко В.В., Сановська В.А.,
Столбунов Д.О., Супрун У., Чернишев А. В., Ярема О.Й.;
зацікавлені особи та запрошені: Безулік Т.В., Буряченко О.В., Вітрук І.М.,
Заремба С., Ісаєва Н.С., Клименко О.А., Коляда В.С., Короєва І.М.,
Космухамедова Ж., Кравець Л.П., Кондратенко О.О., Міхедько А.О.,
Нізова Н.М., Пахуча Л.С., Перлман Е., Петренко Ю.В., Пустільнік Н.В.,
Салабай Н. В., Смирнов П.Л., Тиліна Л.Л., Хейло О.

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, головних результатів
роботи Національної ради у 2017 році, 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.
2. Погодити запропонований проект порядку денного засідання та додатково
внести за пропозицією Курпіти В.І. розгляд питання стосовно членства України у
виборчій групі правління Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією (далі – Глобальний фонд) від країн Східної Європи та Центральної Азії.
3. Інформацію Курпіти В.І., генерального директора ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України», Cмирнова П.Л., заступника виконавчого директора з
програмної діяльності МБФ «Альянс громадського здоров’я», та Дмитрієва С.Є.,
директора з політики та адвокації БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ», щодо результатів реалізації грантів Глобального фонду протягом 2017 року
взяти до відома.
4. Основним реципієнтам грантів Глобального фонду на виконання статті 10
Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із
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СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та для забезпечення проведення
заключного моніторингу виконання у 2015 – 2017 роках програми Глобального фонду
подати до МОЗ підсумковий звіт відповідно до визначених у програмі критеріїв
до 15 березня 2018 року.
5. МОЗ спільно з Комісією з нагляду проаналізувати надані Основними
реципієнтами підсумкові звіти про виконання програми Глобального фонду у 2015 –
2017 роках та надати Національній раді висновки за результатами заключного
моніторингу про досягнення очікуваних результатів, вплив результатів виконання
програми на розвиток галузі охорони здоров'я у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу у державі загалом або у відповідному регіоні та пропозиції щодо
подальшого виконання програми
до 10 квітня 2018 року.
6. З метою забезпечення ефективного виконання особливих умов грантових угод
з Глобальним фондом на 2018–2020 роки, а також здійснення поточного моніторингу
виконання програм та використання грантів Глобального фонду на 2018– 2020 роки
Основним реципієнтам грантів Глобального фонду забезпечити:
підготовку та надання до Секретаріату Національної ради узагальненого плану
щодо забезпечення виконання особливих умов грантових угод із зазначенням строків
та відповідальних осіб за їх виконання
до 10 березня 2018 року;
звітування шляхом подання до МОЗ карток моніторингу виконання програми за
підсумками півріччя щопівроку через 45 днів після закінчення звітного періоду та
щорічний звіт про виконання програми щороку через 60 днів після закінчення
звітного періоду.
7. МОЗ спільно з Комісією з нагляду забезпечити здійснення аналізу наданих
Основними реципієнтами карток моніторингу про виконання програми Глобального
фонду у 2018–2020 роках та надання Національній раді висновків за результатами
піврічного та річного моніторингу
щопівроку, починаючи з ІІ півріччя 2018 року.
8. З метою узгодження питання забезпечення реалізації у новому циклі грантів
Глобального фонду на території Автономної Республіки Крим доручити МОЗ за
участі ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» підготувати та подати до
Кабінету Міністрів України законопроект щодо внесення змін до Закону України
«Про виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією в Україні» в частині врегулювання питання із забезпечення реалізації
грантів Глобального фонду на території Автономної Республіки Крим
протягом ІІ кварталу 2018 року;
9. З метою уникнення перебоїв із закупівлею та постачанням ліків для хворих на
соціально небезпечні інфекційні хвороби (зокрема, туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД,
гепатити, у тому числі хворих з опіоїдною залежністю) доручити МОЗ підготувати та
подати відповідний проект акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження
трирічного циклу прогнозування та планування державних закупівель
протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів, препаратів для лікування
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гепатитів та проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною
залежністю
протягом ІІ кварталу 2018 року.
10. Інформацію Салабай Н.В., голови Комісії з нагляду Національної ради, щодо
результатів наглядової діяльності Національної ради за реалізацією грантів
Глобального фонду протягом 2017 року взяти до відома.
11. Затвердити План нагляду Національної ради за реалізацією грантів
Глобального фонду на 2018 рік, що додається.
12. Враховуючи рекомендації Комісії з нагляду, схвалити пропозицію про
утворення тимчасової спеціальної групи з етичних питань із числа членів
Національної ради та Комісії з нагляду у складі: Дмитрієва С.Є., Чернишева А.В.,
Кувшинової Є.В., Ляха Д.О. та Салабай Н.В., яка діятиме до наступного засідання
Національної ради.
13. Тимчасовій спеціальній Групі з етичних питань вивчити питання щодо:
звернення членів Національної ради, зокрема Горбасенка І.М. та
Пилипенка В.В., до партнерських, донорських організацій із проханнями вплинути на
ситуацію, яка склалася в Україні з протидії туберкульозу;
звернення спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, з
питань порушення принципів представництва членом Національної ради
Дороховою Ю.В.
14. Тимчасовій спеціальній Групі з етичних питань на наступному засіданні
поінформувати Національну раду про висновки та рекомендації за результатами
вивчення питань, зазначених у пункті 13.
15. Членам Національної ради, Комісії з нагляду у співпраці із Секретаріатом
Національної ради, Основними реципієнтами, субреципієнтами та іншими третіми
сторонами, залученими до реалізації окремих компонентів грантів Глобального
фонду, у межах їхніх повноважень забезпечити координацію та виконання
затвердженого Плану нагляду Національної ради за реалізацією грантів Глобального
фонду на 2018 рік.
16. Затвердити План роботи Національної ради на 2018 рік, що додається.
17. Секретаріату Національної ради забезпечити координацію та виконання
затвердженого Плану роботи Національної ради на 2018 рік та залучення до його
виконання членів Національної ради, його комітетів, а також широкого кола
представників зацікавлених сторін.
18. Погодити виведення зі складу Комісії з нагляду Гуменної О.В., Ісаєвої Н.С.,
Ярославської А.С. у зв’язку із заявою про вихід зі складу.
19. Погодити введення до складу Комісії з нагляду запропоновані Секретаріатом
Національної ради кандидатури, а саме: Безулік Т.В., Вітрук І.М. та Міхедько А.О.
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20. Погодити призначення головою Комітету з програмних питань члена
Національної ради Кувшинову Є.В.
21. Схвалити проект Кодексу етики та службової поведінки для членів
координаційних механізмів країн, розроблений Глобальним фондом, та
рекомендувати його до виконання членами Національної ради.
22. Взяти до відома інформацію Курпіти В.І. щодо його діяльності за період
перебування у складі виборчої групи країн Східної Європи та Центральної Азії
правління Глобального фонду від неурядового сектору України та складення ним цих
повноважень у зв’язку з переходом на керівну посаду в державній установі.
23. Погодити пропозицію Курпіти В.І. щодо:
оголошення проведення відбору серед неурядових організацій та наступного
погодження Національною радою кандидатури представника від неурядового сектору
України до складу виборчої групи правління Глобального фонду країн Східної
Європи та Центральної Азії;
продовження повноважень Нізової Н.М., радника Віце-премєр-міністра України
як представника державного сектору України у складі виборчої групи правління
Глобального фонду від країн Східної Європи та Центральної Азії, та підтримати її
кандидатуру для висунення на посаду альтерната (заступника) члена правління
Глобального фонду від країн Східної Європи та Центральної Азії.
Віце-прем’єр міністр України,
голова Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Павло РОЗЕНКО

