Вступне слово голови Національної ради щодо головних результатів
роботи Національної ради у 2017 році, стан виконання попередніх
рішень засідань, погодження запропонованого проекту порядку денного
засідання
Дата: 1 березня 2018 року
Час: 10.00 – 12.00
Місце: Клуб Кабінету Міністрів
України (вул. Інститутська, 7)
Доброго дня, шановні члени Національної ради, шановні 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:
Курпіту Володимира Івановича – члена Ради, який за результатами
кадрових змін в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони
здоров’я України у лютому 2018 року призначений генеральним директором
цієї установи;
Панфілову Яну Віталіївну – члена Ради, яку делеговано до її складу від
організацій, що представляють інтереси підлітків та молоді, яких торкнулась
епідемія ВІЛ. Сьогодні Яна Віталіївна відсутня на засіданні з поважних
причин, і її представляє Столбунов Данило Олександрович.
Стрельнікова Михайла Олександровича – члена Ради, якого
делеговано до її складу від Національного комітету Товариства Червоного
Хреста України на заміну Хабарової Алли Миколаївни.
Зазначені зміни 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, а
членам Національної ради, які вийшли зі складу – висловити слова вдячності
за їхню багаторічну роботу та особистий внесок у нашу спільну справу.
На превеликий жаль початок цього року був ознаменований і сумними
подіями. 14 лютого після тривалої хвороби пішов із життя наш колега
Володимир Васильович Загородній. Висловлюю щирі співчуття рідним,
близьким та колегам людини, яка присвятила своє життя найблагороднішій
професії у світі та пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам’ять про
Володимира Васильовича.
Дякую!
На початку засідання дозвольте мені підвести підсумки нашої спільної
роботи та окреслити головні результати 2017 року.
1. Згідно з прийнятими у 2017 році рішеннями Національної ради та при
активній участі членів Національної ради і широкого кола зацікавлених
сторін Україна отримала на 2018 – 2020 роки безповоротну фінансову
допомогу на реалізацію програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу на загальну суму понад 119 млн. доларів США.
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На сьогодні вже підписано три грантові угоди з Основними реципієнтами,
яких призначила Національна рада.
Разом із цим до основного Запиту Національна рада підготувала та
подала додатковий запит на суму майже 15 млн. доларів США в рамках
каталітичного фінансування. Наразі ми отримали попереднє схвалення
від Технічного комітету, і очікуємо, що після 8 березня наш запит буде
розглянуто та схвалено Радою директорів Глобального фонду.
Отримання Україною цих коштів стало можливим завдяки позитивним
результатам оцінки виконання Національною радою кваліфікаційних вимог
Глобального фонду до координаційних механізмів країн, яке було проведено
у лютому-березні 2017 року. Результати оцінки підтвердили можливість
отримання Україною грантових коштів.
Крім того, перед прийняттям рішення щодо виділення Україні грантів на
2018–2020 роки протягом липня – вересня 2017 року Офіс Генерального
Інспектора Глобального фонду здійснив аудит діючих грантів, за
результатами якого не було виявлено суттєвих порушень та надано
рекомендації щодо покращання процесів управління грантами. Ми
очікуємо, що до 30 вересня 2018 року Основними реципієнтами спільно з
МОЗ України та партнерами будуть відпрацьовані та узгоджені усі
організаційні заходи з усунення недоліків та напрацьовані механізми щодо
їхнього уникнення у майбутньому.
2. За кошти Державного бюджету вперше в історії України у 2017 році
закуплено препарати для замісної підтримувальної терапії, що
забезпечить безперервність лікування всім наявним пацієнтам та розширення
програми. Таким чином Україна 2017 року стала єдиною країною в регіоні
Східної Європи та Центральної Азії, де програма замісної
підтримувальної терапії реалізується за рахунок коштів державного
бюджету.
3. Завдяки активній роботі членів Національної ради та широкого кола
зацікавлених сторін у березні 2017 року Урядом України схвалено
Стратегію забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу, в тому
числі хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на період до 2020 року, а також
план заходів щодо її реалізації. На виконання Стратегії на рівні держави, а
також в регіонах України вжиті відповідні заходи, які спрямовані на
забезпечення сталості програм і послуг у цій сфері, зокрема:
• 27 грудня 2017 року Урядом України схвалено Концепцію
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки. Станом на
сьогодні МОЗ України оприлюднено проект програми для
громадського обговорення, проводяться узгоджувальні процедури
із зацікавленими органами влади щодо схвалення законопроекту
про програму. Очікуваний обсяг фінансування програми на 4
роки майже 3,2 мільярди гривень, з яких майже 2,5 мільярди –
кошти державного бюджету, і 700 млн. – кошти Глобального
фонду.
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• за ініціативи МОЗ України минулого року організовано роботу
міжвідомчої робочої групи з підготовки Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2019 – 2023 роки, на черговому засіданні якої буде представлено
підготовлений проект Концепції програми;
• МОЗ України спільно з Міністерством соціальної політики
розроблено проект Порядку організації планування та надання
соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Наразі
документ проходить громадське обговорення, і сподіваємося, що
найближчим часом буде затверджений і надісланий у регіони для
його виконання;
• в регіонах України розроблено та затверджено до виконання
регіональні стратегії у цій сфері.
4. Відповідно до прийнятих рішень забезпечено обрання та уведення до
складу Національної ради представників спільнот найвищого ризику
щодо інфікування ВІЛ та туберкульозом, які стали рівноправними
учасниками процесів підготовки та прийняття рішень на державному рівні.
Крім того, згідно з рішеннями Ради МОЗ України підготовлено та в
установленому порядку подано до Кабінету Міністрів України проект
постанови щодо включення до її складу представників внутрішньо
переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.
5. 2017 року Україна приєдналася до Глобальної коаліції з
профілактики поширення ВІЛ та взяла на себе амбітні зобов’язання щодо
охоплення комплексними профілактичними послугами 90% представників
уразливих груп та виведення профілактичної роботи на новий більш
доступний, якісний та ефективний рівень. Цей крок підтвердив лідерство і
відповідальність держави, тісної співпраці та партнерства між державним і
недержавним секторами у цій сфері, що у свою чергу буде відображено у
Загальнодержавній
цільовій
соціальній
програмі
протидії
ВІЛінфекції/СНІДу на 2019 – 2023 роки.
6. 2017 року Одеса стала другим містом в Україні, що приєдналося до
Паризької декларації прискорення дій у подоланні епідемії СНІДу у
великих містах. Статистика свідчить, що найбільше людей з ВІЛ-інфекцією
живуть саме у великих містах. До ініціативи, розпочатої у Парижі, згодом
долучилися більш ніж 60 міст, у тому числі Київ, який 2016 року став
першим містом в Україні та регіоні Східної Європи і Центральної Азії. У
Києві ми сьогодні можемо констатувати перші успіхи: 2017 року було
заплановано фінансування з бюджету Києва на заходи протидії ВІЛ – 41 млн
грн; збільшився відсоток людей, які знають про свій ВІЛ-статус та
перебувають під медичним наглядом; у 2017 році кількість людей із ВІЛ, які
взяті під медичне спостереження, на 23% перевищив показник за аналогічний
період 2016 року; поступово збільшилася кількість підготовленого персоналу
та здійснено закупівлі швидких тест-систем для визначення ВІЛ.
Сподіваюся, що цього року до ініціативи приєднається і місто Дніпро.
Адже, акцент на партнерство та залучення до глобальної ініціативи з
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подолання епідемії керівників мегаполісів дає більше можливостей для
успішності боротьби з ВІЛ-інфекцією.
Більш детальна інформація щодо роботи Ради та її комітетів у 2017 році
відображена у ваших роздаткових матеріалах.
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 – 23 особи, відсутні члени Національної ради - 10 осіб. Три особи
запізнюються. Отже, кворум є, можемо розпочинати засідання.
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 щодо порядку денного засідання?

