ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Комітету
з регіональної політики
Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
від 21 травня 2019 року
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну групи з питань адвокації, комунікації та соціальної
мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні
1. Національна група з питань адвокації, комунікації та соціальної
мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні (далі – Національна
група АКСМ) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Комітету з
регіональної політики (далі – Комітет) Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), утвореним
відповідно до пункту 7 Положення про Комітет з регіональної політики.
2. Основними завданнями робочої групи є:
1) Створення сприятливого середовища для реалізації в Україні загального
доступу до якісних послуг з діагностики та лікування; застосування моделі
лікування, орієнтованої на потреби пацієнта, і амбулаторного лікування
туберкульозу.
2)
Сприяння підвищенню рівня політичної підтримки, поширенню
правдивої корисної інформації з питань туберкульозу, зниження стигми та
дискримінації, навчання фахівців, ефективної комунікації з населенням України
з метою зміни поведінки на бажану для збереження здоров’я та життя.
3) Консолідації зусиль державного сектору, експертного середовища,
міжнародних партнерів та громадянського суспільства, засобів масової
інформації для впровадження Стратегія адвокації, комунікації та соціальної
мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні на 2019 – 2021 роки
(далі – Стратегія АКСМ – ТБ), затвердженої рішенням Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 13 грудня 2018 року.
3. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) Забезпечує організаційне та методичне забезпечення впровадження
стратегії АКСМ-ТБ та створює механізм управління для її реалізації, залучаючи
ресурси існуючих об’єднань, закладів та організацій для виконання цього
завдання.
2) Координує діяльність регіональних груп АКСМ, надає їм методичну
підтримку, здійснює розбудову спроможності та навчання членів регіональних
груп АКСМ.
3) Здійснює аналіз чинного законодавства у сфері протидії туберкульозу та
практики його застосування, впроваджує заходи з адвокації, спрямовані на
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зміну нормативно - правових актів для покращання забезпечення та подолання
бар’єрів доступу пацієнтів до відповідних послуг.
4) Сприяє підвищенню рівня управлінської компетенції, розуміння та
використання при прийнятті управлінських рішень стратегічних принципів
подолання туберкульозу та міжнародних рекомендацій.
5) Сприяє покращенню мобілізації громадянського суспільства для
впровадження програм соціального супроводу та підтримки, підвищенню
спроможності людей та громад, що постраждали від туберкульозу, розвитку
можливостей місцевих громад здійснювати соціальне замовлення із залученням
коштів місцевих бюджетів.
6) Подає Комітету та Національній раді розроблені за результатами своєї
роботи пропозиції, здійснює інші заходи, необхідні для виконання покладених
на неї завдань.
4. Робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі провідних учених, фахівців науководослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій
(за згодою їх керівників);
3) проводити наради та інші заходи.
5. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
6. Робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та
вносить у разі потреби до нього зміни.
7. До складу робочої групи входять не більше 10 осіб з числа представників
членів Комітету з регіональної політики, членів Партнерства «Зупинимо
туберкульоз. Україна» та інших зацікавлених осіб, включених до складу за їх
згодою.
8. До роботи групи можуть бути залучені відповідні експерти за згодою для
вирішення конкретних завдань або для отримання інформації.
9.Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її
голови. На першому засіданні робочої групи обираються заступник голови та
секретар робочої групи.
10. Засідання робочої групи проводить її голова, а в разі його відсутності заступник голови чи за дорученням голови інший член робочої групи.
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Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує
її секретар.
Засідання робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому присутні
більш як половина її складу. Члени робочої групи беруть участь у засіданні
особисто. У разі неможливості бути присутнім, члени робочої групи можуть
уповноважити іншу людину з відповідною компетенцією з правом голосу або
без нього, про що необхідно повідомити письмово.
11. На своїх засіданнях робоча група розробляє, обговорює та схвалює
пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як
половина присутніх на засіданні членів робочої групи.
Пропозиції робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам
робочої групи.
12. За рішенням робочої групи, пропозиції можуть бути обговорені та
схвалені шляхом електронного голосування із застосуванням засобів
електронного зв’язку.
13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності робочої групи здійснює Секретаріат Національної ради за підтримки
зацікавлених сторін.

