ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
від 28 січня 2021 року
План роботи
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі - Національна рада) на 2021 рік
Ключовими напрямками діяльності Національної ради у 2021 році є:
- посилення спроможності Національної ради у виконанні нею функцій Координаційного механізму країни (далі – КМК) відповідно до
вимог та рекомендацій Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд), у тому числі в рамках
впровадження в Україні у 2021 році Стратегічної ініціативи Глобального фонду із забезпечення еволюції КМК 2020-2023;
- виконання Національною радою наглядової функції, залучення усіх зацікавлених сторін до управління програмами;
- забезпечення ефективного виконання програми Глобального фонду в рамках нового грантового циклу на 2021–2023 роки;
- координація впровадження заходів спрямованих на реалізацію Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до 2030 року та Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню;
- запровадження механізму багатосекторальної підзвітності згідно з рекомендаціями ВООЗ та резолюцією Наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу
№

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
Діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Заслуховування
інформації
І квартал
ДУ «Центр громадського
Забезпечено моніторинг виконання
Основних
реципієнтів
про
здоров’я МОЗ України»,
програм Глобального фонду, а також
результати
реалізації
грантів
МБФ «Альянс
вжито відповідні заходи з метою
Глобального фонду протягом 2020
громадського здоров’я»,
ефективної
реалізації
грантів
та
року, в тому числі стану виконання
БО «100% ЖИТТЯ»
уникнення
ризиків
провадження
Плану переходу (План 20-50-80) та
програм.
спеціальних умов грантових угод.
Розгляд та затвердження Плану
I квартал
МОЗ України,
Забезпечено координацію заходів щодо
роботи Національної ради на 2021
Секретаріат Національної
виконання
завдань
та
функцій
рік.
ради
Національної ради та її робочих органів.
Розгляд та затвердження Плану
I квартал
Комісії нагляду,
+
Забезпечено координацію заходів щодо
нагляду Національної ради на 2021
Секретаріат Національної
здійснення нагляду за реалізацією
рік.
ради
грантів Глобального фонду протягом
Питання для розгляду/
назва заходу

1.

2.

3.

Термін
виконання

Відповідальні
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Про
запровадження
механізму
багатосекторальної
підзвітності
згідно з рекомендаціями ВООЗ та
резолюцією Наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з питань
туберкульозу.
Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними
та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності протягом 2020 року.

I квартал

Європейське регіональне
бюро ВООЗ,
МОЗ України,
Секретаріат Національної
ради

+

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
Секретаріат Національної
ради

-

І квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

-

7.

Про
впровадження
в
Україні
розширеного пакету послуг з
профілактики ВІЛ серед ЛВНІ за
кошти державного бюджету.

І квартал

-

8.

Аналіз стану впровадження заходів
Стратегії державної політики щодо
наркотиків на період до 2020 року та
організація заходів щодо розробки
пропозицій до проєкту Стратегії
державної політики щодо наркотиків
на період до 2030 року.

І квартал

Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України», МБФ
«Альянс громадського
здоров’я», БО «100%
ЖИТТЯ»
Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА»

4.

5.

6.

-

Очікуваний результат

2021 року.
Забезпечено координацію заходів щодо
запровадження
механізму
багатосекторальної підзвітності згідно з
рекомендаціями ВООЗ та резолюцією
Наради високого рівня Генеральної
Асамблеї ООН з питань туберкульозу.
Забезпечено постійний моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Забезпечено координацію заходів щодо
впровадження в Україні розширеного
пакету послуг з профілактики ВІЛ серед
ЛВНІ за кошти державного бюджету.

Забезпечено координацію заходів щодо
розробки Стратегії державної політики
щодо наркотиків на період до 2030
року.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
9.

Термін
виконання

Включення
до
посадового
та І квартал
персонального складу Національної
ради голови Національної соціальної
сервісної
служби
України
В. Машкіна.

10. Щодо підготовки заявки України на
валідацію елімінації передачі від
матері до дитини ВІЛ та сифілісу для
подання
до
Регіонального
секретаріату з валідації ЕПМД
(Європейське бюро ВООЗ).
11. Про заходи з усунення недоліків
пов’язаних з організацією надання
медичних послуг 1-го і 2-го рівня для
лікування хворих на ВІЛ/СНІД в
рамках
впровадження
медичної
реформи.

ІІ квартал

12. Розгляд стану впровадження заходів
спрямованих
на
реалізацію
Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до
2030 року та Державної стратегії
розвитку
системи

ІІ квартал

ІІ квартал

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
Секретаріат Національної
Забезпечення
виконання
функції
ради
консультативно-дорадчого
органу
Кабінету
Міністрів
України
та
Координаційного механізму країни
відповідно до вимог Глобального фонду
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією.
БО «Позитивні жінки»,
Забезпечено
затвердження
ЮНЕЙДС, ДУ «Центр
Національного звіту щодо валідації
громадського здоров'я МОЗ
елімінації передачі від матері до дитини
України»
ВІЛ та сифілісу, а також та плану
заходів щодо забезпечення сталості
досягнутих результатів.
Представники регіональних
+
Забезпечено координацію заходів щодо
центрів СНІДу, Комітет з
розробки рекомендації для МОЗ
програмних питань,
України,
НСЗУ
та
КМУ
для
Секретаріат Національної
корегування
організації
надання
ради
медичних послуг для ВІЛ-позитивних
громадян
рамках
впровадження
медичної
реформи,
зокрема,
розширення переліку лікарських засобів
та включення препаратів, дозволених до
закупівлі за кошти держаного бюджету,
таких як долутегравір та його
комбінацій.
МОЗ України,
Забезпечено постійний моніторинг
ДУ «Центр громадського
впровадження заходів на виконання
здоров'я МОЗ України»
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 р. №
1414-р, яким схвалено Державну
стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
протитуберкульозної
допомоги населенню.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

медичної

13. Про
відповідність
заходів
спрямованих
на
реалізацію
Національної стратегії у сфері прав
людини,
затвердженої
Указом
Президента України від 25 серпня
2015 р. № 501/2015 та впровадження
Стратегії з комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини для доступу
до послуг з профілактики і лікування
ВІЛ та туберкульозу до 2030 року,
затвердженої рішенням Нацради з
ТБ/ВІЛ.

ІІ квартал

Член Національної ради представник громадських
організацій, які
представляють інтереси
чоловіків, які мають
сексуальні стосунки з
чоловіками, Національний
ЧСЧ-консорціум
#MSM_PRO, представник
Міністерства юстиції
України (за згодою) та ДУ
«Центру громадського
здоров’я МОЗ України» (за
згодою).

+

14. Про включення засуджених та осіб,
які звільнилися з місць позбавлення
волі до переліку груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ.

ІІ квартал

БО
«FREE ZONE»

-

15. Про результати дослідження серед
трансгендерних людей, в тому числі

ІІ квартал

Член Національної ради представник громадських

-

Очікуваний результат

допомоги населенню та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
Скоординовано діяльність, націлену на
пріоритетність
виконання
заходів,
спрямованих на ЧСЧ/ЛГБТІ, у контексті
гармонізації впровадження в Україні
Національної стратегії у сфері прав
людини та Стратегії з комплексної
відповіді на бар’єри з прав людини для
доступу до послуг з профілактики і
лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030
року, із оцінкою прогнозованого впливу
пріоритизованих заходів на стан
дотримання в Україні прав і свобод
людини та епідеміологічної ситуації у
сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції
щодо ключової групи ЧСЧ (спільнот
ЛГБТІ).
Скоординовано заходи щодо внесення
змін до наказу Міністерства охорони
здоров’я України №104 від 08.02.2013
року з метою включення засуджених та
осіб,
які
звільнилися
з
місць
позбавлення волі, до переліку груп
підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо подолання бар’єрів доступу
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
біо-поведінкового,
оцінки
чисельності та оцінки якості надання
послуг, націлених на трансгендерних
людей, а також бар’єрів доступу
трансгендерних людей до медичних
послуг.
16. Презентація звіту за результатами
впровадження мобільного додатку
OneImpact
щодо
моніторингу
бар’єрів доступу, в тому числі
правових, людей з туберкульозом до
медичних послуг.
17. Про стан впровадження заходів в
рамках Глобального партнерства з
ліквідації всіх форм стигми і
дискримінації щодо ВІЛ.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

об’єднань та благодійних
організацій, які
представляють інтереси
трансгендерних людей

Очікуваний результат

трансгендерних людей до медичних
послуг.

ІІ квартал

БО «TBpeopleUkraine»

-

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо подолання бар’єрів
доступу, в тому числі правових, людей з
туберкульозом до медичних послуг.

ІІ квартал

ЮНЕЙДС, ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України»

-

18. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними
та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
19. Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності.

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

-

ІІ квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

20. Огляд щорічного звіту Глобального
моніторингу національної відповіді
на СНІД (GAM) включаючи розділ
щодо фінансового аналізу NASA та
шляхів
інституалізації
цього

ІІ квартал

ЮНЕЙДС, ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України»

-

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо впровадження заходів в
рамках Глобального партнерства з
ліквідації
всіх
форм
стигми
і
дискримінації щодо ВІЛ.
Забезпечено постійний моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Забезпечено затвердження Глобального
моніторингу національної відповіді на
СНІД (GAM) включаючи розділ щодо
фінансового аналізу NASA та шляхів
інституалізації цього інструментарію.

6

№
Питання для розгляду/
назва заходу
інструментарію.
21. Про перспективи та поточні ризики у
впровадженні
реформи
протитуберкульозної служби.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

ІІ квартал

МОЗ України, НСЗУ, ДУ
«Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Мін’юст України, ДУ
«Центр охорони здоров’я
Державної кримінальновиконавчої служби
України»
МОЗ України, ДУ «Центр
громадського здоров'я
МОЗ України», Основні
реципієнти грантів
Глобального фонду
МОЗ України, ДП
«Медичні закупівлі»

-

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо ефективної реалізації
заходів
в
рамках
впровадження
реформи протитуберкульозної служби.

-

Забезпечено координацію заходів щодо
протидії туберкульозу в умовах впливу
COVID-19 та постійний моніторинг
доступу до послуг з туберкульозу.

-

Скоординовано
заходи
з
метою
попередження ризиків та забезпечення
безперервності доступу до витратних
матеріалів та ліків для лікування
туберкульозу в умовах переходу на
державні закупівлі.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо впровадження заходів з
метою
забезпечення
доступу
до
лікування, догляду та підтримки для
засуджених і звільнених з місць
позбавлення волі в умовах реформи
охорони здоров’я.
Забезпечено постійного моніторинг та
координації заходів в рамках виконання
положень
Політичної
декларації
Генеральної
Асамблеї
ООН
з
туберкульозу,
зокрема
щодо

22. Про вплив COVID-19 на доступність
та якість послуг з туберкульозу:
прогнозування
наслідків
та
нівелювання ризиків.

ІІ квартал

23. Про стан забезпечення переходу на
державну систему закупівель в
контексті забезпечення стійкості за
напрямком туберкульоз.

ІІ квартал

24. Про доступ до лікування, догляду та
підтримки
для
засуджених
і
звільнених з місць позбавлення волі
в умовах реформи охорони здоров’я.

ІІІ квартал

БО «FREE ZONE»

-

25. Про стан виконання положень
Політичної декларації Генеральної
Асамблеї ООН з туберкульозу,
зокрема,
стан
впровадження
механізму
багатосекторальної

ІІI квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського здоров'я
МОЗ України»

-
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

підзвітності.
26. Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) у першому
півріччі 2021 року в тому числі стану
виконання Плану переходу (План 2050-80).
27. Розгляд стану впровадження заходів
спрямованих
на
реалізацію
Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до
2030 року та Державної стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню.

ІІI квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
МБФ «Альянс
громадського здоров’я»,
БО «100% ЖИТТЯ»

+

ІІI квартал

МОЗ України,
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

-

28. Про перегляд методики розрахунків
та перерахунок граничних тарифів
надання послуг, пов’язаних з ВІЛ.

ІІІ квартал

+

29. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними
та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
30. Інформування членів Національної

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
представники
зацікавлених НУО
ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

Комісія з нагляду,

-

ІІІ квартал

-

Очікуваний результат

впровадження
механізму
багатосекторальної підзвітності.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо забезпечення виконання
Плану переходу (План 20-50-80).
Забезпечено постійний моніторинг
впровадження заходів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 р. №
1414-р, яким схвалено Державну
стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
Забезпечено
перегляд
методики
розрахунків та перерахунок граничних
тарифів надання послуг, пов’язаних з
ВІЛ.
Забезпечено постійний моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності.

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Секретаріату
Національної ради

Очікуваний результат

грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо впровадження програм та
заходів з туберкульозу в рамках
реалізації Плану переходу (План 20-5080), виконання зобов’язань згідно
Декларації Наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з питань
туберкульозу, та заходів АКСМ.

31. Про результати діяльності спільноти
пацієнтів
та
організацій
громадянського суспільства щодо
реалізації Плану переходу (План 2050-80), виконання зобов’язань згідно
Декларації Наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з питань
туберкульозу, та заходів адвокації,
комунікації та соціальної мобілізації
(АКСМ) з питань туберкульозу.
32. Про
результати
адвокаційної
діяльності БО «TBpeolpeUkraine» у
забезпеченні сталості послуг з
туберкульозу на національному та
місцевому рівнях.

ІІІ квартал

БО «TBpeopleUkraine»,
Національне партнерство
«Зупинимо
Туберкульоз.Україна»

-

ІІІ квартал

-

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо забезпечення сталості
послуг
з
питань
туберкульозу,
направлено відповідні звернення до
очільників ОДА та голів регіональних
рад з координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.

33. Презентація
нової
глобальної
стратегії
ЮНЕЙДС
та
нової
Політичної
декларації
щодо
подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, ролі
ООН в щодо сприяння в її реалізації
через
Об’єднану
програму
організацій
системи
ООН,
обговорення
змін,
які
вона
вимагатиме у національній відповіді

ІІІ квартал

БО «TBpeopleUkraine»,
Стратегічна робоча група
з питань забезпечення
сталості послуг у сфері
протидії ВІЛінфекції/СНІДу та
туберкульозу в межах
переходу на державне
фінансування
Оснат Лубрані,
координаторка системи
ООН в Україні, Роман
Гайлевич, директор
ЮНЕЙДС в Україні

-

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо впровадження заходів
протидій ВІЛ відповідно до нової
глобальної стратегії ЮНЕЙДС та нової
Політичної декларації щодо подолання
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
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№

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

IV квартал

МОЗ України,
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

-

35. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними
та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
36. Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності.

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

-

IV квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

37. Презентація звіту за результатами
впровадження мобільного додатку
OneImpact
щодо
моніторингу
бар’єрів доступу, в тому числі
правових, людей з туберкульозом до
медичних послуг.
38. Про результати II Національного
діалогу
з
питань
протидії

IV квартал

БО «TBpeopleUkraine»

-

Забезпечено постійний моніторинг
впровадження заходів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 р. №
1414-р, яким схвалено Державну
стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
Забезпечено постійний моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо подолання бар’єрів
доступу, в тому числі правових, людей з
туберкульозом до медичних послуг.

IV квартал

БО «TBpeopleUkraine»,
Національне партнерство

-

Питання для розгляду/
назва заходу
на епідемію ВІЛ-інфекції.
34. Розгляд стану впровадження заходів
спрямованих
на
реалізацію
Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до
2030 року та Державної стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню.

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо виконання положень
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

туберкульозу в Україні.
39. Про організацію заходів з метою
внесення змін до Сімейного Кодексу
України, а саме виключення статті
164.
40. Про стан забезпечення доступу до
лікування вірусних гепатитів для
ключових груп, зокрема людей, що
вживають наркотики, з урахуванням
даних Національної гарячої лінії з
питань вірусних гепатитів.

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

«Зупинимо
Туберкульоз.Україна»
Протягом
року
Протягом
року

Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», МОЗ України
та інші зацікавлені ЦОВВ
Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України», МБФ
«Альянс громадського
здоров’я», БО «БФ «Надія
та Довіра»
Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», Секретаріат
Національної ради

Очікуваний результат

Резолюції II Національного діалогу з
питань протидії туберкульозу в Україні.
+

+

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо організації заходів з метою
внесення змін до Сімейного Кодексу
України, а саме виключення статті 164.
Забезпечено постійний моніторинг
стану
забезпечення
доступу
до
лікування вірусних гепатитів для
ключових груп, зокрема людей, що
вживають наркотики, з урахуванням
даних Національної гарячої лінії з
питань вірусних гепатитів.

41. Про стан виконання заходів на Протягом
+
Скоординовано
діяльність
щодо
виконання рішення Національної
року
виконання
заходів
забезпечення
ради від 22 серпня 2019 року щодо
контролю за лікарськими засобами, що
забезпечення
контролю
за
використовуються для лікування в
лікарськими
засобами,
що
рамках ЗПТ, які закуповуються за
використовуються для лікування в
рахунок державного бюджету, зокрема
рамках ЗПТ, які закуповуються за
шляхом
надання
відповідних
рахунок державного бюджету, саме:
рекомендацій
МОЗ
України
та
наявність
регламентуючих
і
закупівельній агенції CROWN AGENTS
закупівельних документів (Технічні
Україна.
завдання, Тендерні оголошення) та
умов перед постачальної перевірка.
Діяльність Комітету з програмних питань Національної ради
42. Про стан впровадження програм та Щокварталь ДУ «Центр громадського
+
Забезпечено постійний моніторинг
заходів
за
кошти
державного
но
здоров’я МОЗ України»
стану впровадження програм та заходів
бюджету в рамках Плану переходу
за кошти державного бюджету в рамках
(План 20-50-80).
Плану переходу (План 20-50-80).
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№

Термін
виконання

Відповідальні

43. Про впровадження заходів, націлених
на підвищення якості послуг, які
надаються НУО за кошти державного
бюджету в рамках Плану переходу
(План 20-50-80).
44. Розгляд законодавчих ініціатив з
метою усунення правових бар’єрів у
сфері протидії туберкульозу

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

І квартал

45. Про заходи з усунення недоліків
пов’язаних з організацією надання
медичних послуг 1-го і 2-го рівня для
лікування хворих на ВІЛ/СНІД в
рамках
впровадження
медичної
реформи.

І квартал

БО «TBpeopleUkraine»,
Національне партнерство
«Зупинимо
Туберкульоз.Україна»,
ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
Парламентська платформа
боротьби з туберкульозом
Представники регіональних
центрів СНІДу, ВБО «Час
життя плюс»

46. Про перегляд методики розрахунків та
перерахунок
граничних
тарифів
надання послуг, пов’язаних з ВІЛ.

І квартал

47. Про участь представництва об’єднань
громадських
та
благодійних
організацій людей, які живуть з

І квартал

Питання для розгляду/
назва заходу

БО «Легалайф-Україна»,
ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
представники зацікавлених
сторін
БО «TBpeopleUkraine»

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
+
Забезпечено
координацію
заходів
націлених на підвищення якості послуг,
які надаються НУО за кошти державного
бюджету в рамках Плану переходу (План
20-50-80).
+
Забезпечено
координацію
адміністративних
та
адвокаційних
заходів,
націлених на підтримку
законодавчих ініціатив з метою усунення
правових бар’єрів у
сфері протидії
туберкульозу.

+

+

+

Забезпечено координацію заходів щодо
розробки рекомендації для МОЗ України,
НСЗУ та КМУ для корегування
організації надання медичних послуг для
ВІЛ-позитивних громадян в рамках
впровадження
медичної
реформи,
зокрема, розширення переліку лікарських
засобів
та включення препаратів,
дозволених до закупівлі за кошти
держаного
бюджету,
таких
як
долутегравір та його комбінацій.
Забезпечено координацію заходів щодо
перегляду методики розрахунків та
перерахунку граничних тарифів надання
послуг, пов’язаних з ВІЛ.
Забезпечено
участь
представництва
об’єднань громадських та благодійних
організацій людей, які живуть з
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

туберкульозом та тих, що працюють у
сфері протидії туберкульозу, у
діяльності Комітету з програмних
питань.
48. Щодо пріоритизації вакцинації проти
COVID-19
для
соціальних
працівників, які надають послуги
ключовим групам.

І квартал

49. Про Національний стратегічний план
по усуненню ризиків, пов’язаних з
поширеністю COVID-19, спрямованих
на
забезпечення
безперервності
послуг у сфері туберкульозу.
50. Про
результати
переходу
на
інноваційні
режими
лікування
лікарсько-стійкого туберкульозу в
Україні
в
цивільному
та
пенітенціарному секторі.

І квартал

51. Про розширення лінійки препаратів
програм
ЗПТ
з
урахуванням
індивідуальних потреб пацієнтів.

І квартал

52. Включення до складу Комітету з
програмних питань Національної
ради представника Національної
соціальної сервісної служби України.

I квартал

І квартал

Очікуваний результат

туберкульозом та тих, що працюють у
сфері протидії туберкульозу, у діяльності
Комітету з програмних питань та
координацію
заходів
з
питань
туберкульозу.
Забезпечено координацію заходів щодо
розробки рекомендації МОЗ України з
метою пріоритизації вакцинації проти
COVID-19 для соціальних працівників,
які надають послуги ключовим групам.
Забезпечено координацію заходів щодо
протидії туберкульозу в умовах впливу
COVID-19 та постійний моніторинг
доступу до послуг з туберкульозу.

ЮНЕЙДС, ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України»,
представники
зацікавлених НУО
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Мін’юст України, ДУ
«Центр охорони здоров’я
Державної кримінальновиконавчої служби
України»
Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України»
Секретаріат Національної
ради
Національна соціальна
сервісна служба України

+

Забезпечено
постійний
моніторинг
впровадження заходів у умовах переходу
на інноваційні
режими
лікування
лікарсько-стійкого
туберкульозу
в
Україні в цивільному та пенітенціарному
секторі.

+

Забезпечено координацію заходів щодо
розширення лінійки препаратів програм
ЗПТ з урахуванням індивідуальних
потреб пацієнтів.

+

Забезпечення супроводу діяльності
Національної ради щодо формування та
реалізації державної політики з протидії
епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу на національному рівні.

+
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

53. Про стан дотримання прав людини,
гендерної рівності та залучення
жінок, які живуть з ВІЛ, до медикосоціальних послуг у рамках елімінації
передачі від матері до дитини ВІЛ та
сифілісу.
54. Про подолання бар’єрів системи
забезпечення АРВ препаратами та
іншими сучасними препаратами і
технологіями у наданні ефективного
лікування хворих на ВІЛ/СНІД в
Україні.

ІІ квартал

55. Про
впровадження
заходів
зменшення шкоди серед ЛВІН в
установах виконання покарань ДКВС
України.
56. Про
медико-соціальну
і
психологічну реабілітацію ВІЛінфікованих пацієнтів, які перенесли
COVID-19.

ІІ квартал

57. Про формування політико-правової
позиції щодо стану та перспектив
реалізації у 2021 році блоку заходів,
спрямованих на ЧСЧ, відповідно до
Стратегічного плану з комплексної
відповіді на бар’єри з прав людини

ІІ квартал

ІІ квартал

ІІ квартал

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
БО «Позитивні жінки»
+
Забезпечено координацію заходів щодо
дотримання прав людини, гендерної
рівності та залучення жінок, які живуть
з ВІЛ, до медико-соціальних послуг у
рамках елімінації передачі від матері до
дитини ВІЛ та сифілісу.
Представники регіональних
+
Забезпечено координацію заходів щодо
центрів СНІДу, ВБО «Час
розробки рекомендації МОЗ України з
життя плюс»
метою перегляду
механізму збору
інформації щодо потреб в АРВ
препаратах для ДП «Медичні закупівлі
України», безпосередньо від регіонів:
децентралізація визначення потреб та
прозорість інформації щодо проблем у
забезпеченості безперервної АРТ у
регіонах.
БО
+
Забезпечено координацію заходів щодо
«FREE ZONE»
впровадження
заходів
зменшення
шкоди серед ЛВІН в установах
виконання покарань ДКВС України.
Інститут епідеміології та
+
Забезпечено координацію заходів щодо
інфекційних хвороб ім. Л. В.
розробки рекомендацій з питань
Громашевського НАМН
медико-соціальної та психологічної
України, ВБО «Час життя
реабілітації осіб, що живуть з
плюс»
ВІЛ/СНІД, в тому числі ВІЛ-позитивних
ЧСЧ, які перехворіли COVID-19.
Член Національної ради +
Скоординовано діяльність, націлену на
представник громадських
пріоритетність
виконання
заходів,
організацій, які
спрямованих на ЧСЧ, відповідно до
представляють інтереси
Стратегічного плану з комплексної
чоловіків, які мають
відповіді на бар’єри з прав людини для
сексуальні стосунки з
доступу до послуг з профілактики і
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

для
доступу
до
послуг
з
профілактики і лікування ВІЛ та
туберкульозу
на
2019–2022 рр.,
затвердженого Національною радою
з ТБ/ВІЛ 23 травня 2019 року.

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

чоловіками, Національний
ЧСЧ-консорціум
#MSM_PRO

Очікуваний результат

лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019–
2022 рр., затвердженого Національною
радою з ТБ/ВІЛ 23 травня 2019 року, із
оцінкою
прогнозованого
впливу
пріоритизованих заходів на стан
дотримання в Україні прав і свобод
людини щодо ключової групи ЧСЧ.
Забезпечено розгляд пропозицій та
узгодження адвокаційних заходів щодо
внесення змін до Наказу МОЗ від
12.07.2019р. №1606 «Порядок надання
послуг з профілактики ВІЛ серед
представників
групи
підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ», зокрема
перегляд складу та вартості базового
пакету послуг для ЧСЧ, ЛВНІ та СП,
перегляд специфікації.
Забезпечено координацію заходів щодо
врегулювання питань закупівельного
процесу та забезпечення безперервного
доступу до лікування туберкульозу.

58. Бюджетна адвокація щодо внесення
змін до наказу МОЗ України від
12.07.2019р.
№1606
«Порядок
надання послуг з профілактики ВІЛ
серед
представників
групи
підвищеного
ризику
щодо
інфікування ВІЛ», з метою перегляду
складу і вартості базового пакету
послуг з профілактики ВІЛ для ЧСЧ
та інших ключових груп.
59. Про
результати
моніторингу
забезпеченості
пацієнтів
протитуберкульозними препаратами.

ІІ квартал

ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Національний ЧСЧконсорціум #MSM_PRO,
Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», БО «ЛегалайфУкраїна»

+

ІІ квартал

БО «TBpeopleUkraine»,
Національне партнерство
«Зупинимо
Туберкульоз.Україна»

+

60. Про впровадження переходу до
надання амбулаторної медичної
допомоги
із
розширенням
орієнтованої на пацієнта допомоги та
підтримки прихильності, включаючи
плани
забезпечення/визначення
внутрішнього
фінансування
та
інформації про фінансування з
державного та донорського джерел.
61. Про
впровадження
в
Україні

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
МБФ «Альянс
громадського здоров’я»,
БО «100% ЖИТТЯ»

+

Забезпечено координацію заходів щодо
протидії
туберкульозу
в
умовах
переходу до надання амбулаторної
медичної допомоги із розширенням
орієнтованої на пацієнта допомоги та
підтримки прихильності, а також
постійний моніторинг доступу до
послуг з туберкульозу.

ІІ квартал

Всеукраїнське об’єднання

+

Забезпечено координацію заходів щодо
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
пілотного дослідження в рамках
програм ЗПТ, націленого на людей,
які
вживають
стимулюючі
наркотичні речовини за прикладом
Чехії.
62. Про внесення змін до нормативноправових
актів
з
питань
вдосконалення організації медичної
допомоги людям, які живуть з ВІЛ
щодо питань надання на первинному
рівні
медичної
допомоги
та
забезпечення лікарськими засобами
осіб з позитивним ВІЛ-статусом
63. Про перегляд МОЗ України переліку
захворювань,
протипоказань
до
донорства і форм ризикованої
поведінки у контексті піклування
про інфекційну безпеку донорської
крові та її компонентів, забезпечення
прав та законних інтересів донорів і
донорок, що репрезентують ключові
групи
щодо
профілактики
інфікування ВІЛ, без дискримінації
за ознаками сексуальної орієнтації,
роду
занять
та
іншими
поведінковими характеристиками.
64. Про результати аналізу впливу
досягнутих
цілей
в
рамках
впровадження ініціативи Fast Track
cities - подолання СНІД до 2030 року
через активну протидію епідемії у
великих містах (м. Київ, м. Одеса, м.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України»

Очікуваний результат

впровадження в Україні пілотного
дослідження в рамках програм ЗПТ,
націленого на людей, які вживають
стимулюючі наркотичні речовини за
прикладом Чехії.
Обговорення
та
напрацювання
пропозицій
для
вдосконалення
нормативно-правових
актів
щодо
організації медичної допомоги людям,
які живуть з ВІЛ.

ІІІ квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України», Офіс
Уповноваженого ВРУ з
прав людини

+

III квартал

ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Національний ЧСЧконсорціум #MSM_PRO,
представники зацікавлених
сторін

+

Забезпечено координацію заходів щодо
розробки рекомендацій МОЗ України з
метою здійснення перегляду переліку
захворювань,
протипоказань
до
донорства
і
форм
ризикованої
поведінки, та внесення відповідних змін
до НПА.

III квартал

Уповноважені представники
міських державних
адміністрацій та/або
керівники проектів
впровадження Fast Track
cities - м. Київ, м. Одеса,

+

Забезпечено координацію заходів з
метою досягнення цілей в рамках
впровадження ініціативи
Fast Track
cities - подолання СНІД до 2030 року
через активну протидію епідемії у
великих містах (м. Київ, м. Одеса,
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Дніпро).

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

м. Дніпро

Очікуваний результат

м. Дніпро).

65. Про
впровадження
стандартів
надання соціальних послуг для
людей, яких торкнулась проблема
туберкульозу,
з
урахуванням
особливостей надання послуг дітям
та сім’ям.
66. Про впровадження заходів в рамках
реалізації Стратегії з адвокації,
комунікації та соціальної мобілізації
з питань туберкульозу.

III квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
МБФ «Альянс громадського
здоров’я», БО «100%
ЖИТТЯ»

+

Забезпечено координацію заходів щодо
впровадження
стандартів
надання
соціальних послуг для людей, яких
торкнулась проблема туберкульозу, з
урахуванням особливостей надання
послуг дітям та сім’ям.
Забезпечено постійний моніторинг та
координацію
щодо
впровадження
заходів в рамках реалізації Стратегії з
адвокації, комунікації та соціальної
мобілізації з питань туберкульозу.
Забезпечено координацію заходів щодо
розробки та впровадження протоколів
лікування пацієнтів з ВІЛ, з урахуванням
потреб, пов’язаних з пандемією COVID19.

III квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

67. Щодо
розробки
протоколів
профілактики та лікування COVID-19
для ВІЛ-інфікованих пацієнтів та
допомоги пацієнтам з ВІЛ з
урахуванням проблем, пов’язаних з
пандемією COVID-19.
68. Про впровадження заходів з метою
декриміналізації
ЛВН,
а
саме
внесення змін до наказу МОЗ України
№188.

IV квартал

Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.
В. Громашевського НАМН
України, ВБО «Час життя
плюс»

+

Протягом
року

+

Забезпечено координацію заходів щодо з
метою декриміналізації ЛВН, а саме
внесення змін до наказу МОЗ України
№188.

69. Про результати аналізу проблематики
розвитку
програм
замісної
підтримувальної терапії (ЗПТ) та
досягнення програмних індикаторів
країни, з урахуванням звернень, які
надходять на Національну гарячу

Протягом
року

Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України», МВС
України, Міністерство
юстиції України
БО «БФ «Надія та Довіра»

+

Забезпечено координацію заходів щодо
вирішення
проблемних
питань
впровадження та розвитку програм ЗПТ,
а
також
заходів,
націлених
на
покращення якості та вжито заходів
щодо покращення якості програм ЗПТ.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
Лінію з питань наркозалежності та
ЗПТ.
70. Щодо утворення при Комітеті з
програмних питань Робочої групи з
питань адвокації програм та заходів у
сфері охорони здоров’я, в тому числі
ВІЛ та туберкульозу, націлених на
потреби трансгендерних людей.
71. Актуалізація вимог та критеріїв щодо
включення трансгендерних людей до
переліку
представників
груп
підвищеного
ризику
щодо
інфікування ВІЛ.
72. Про
посилення
потенціалу
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках
реалізації у 2021-2023 роках програм
Глобального фонду, націлених на
підтримку регіональних рад з
координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.
73. Інформація щодо картографування
всіх послуг з туберкульозу, у тому
числі, заходів, що реалізуються
іншими донорами (USAID, PEPFAR,
CDC, партнери в сфері протидії
туберкульозу).
74. Про
підготовку
заходів
до
Всесвітнього
дня
боротьби
з

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

Протягом
року

ГО «Когорта»

+

Протягом
року

ГО «Когорта»

+

Утворено Робочу групу з питань
адвокації програм та заходів у сфері
охорони здоров’я, в тому числі ВІЛ та
туберкульозу, націлених на потреби
трансгендерних людей та забезпечено
координацію її діяльності.
Забезпечено координацію завдань та
заходів щодо включення трансгендерних
людей до переліку представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ.

Діяльність Комітету з регіональної політики
І квартал
ДУ «Центр громадського
+
здоров’я МОЗ України»,
Секретаріат Національної
ради

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,

+

Забезпечено координацію завдань та
заходів щодо посилення потенціалу
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках реалізації
у 2021-2023 роках програм Глобального
фонду,
націлених
на
підтримку
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Забезпечено координацію заходів щодо
протидії туберкульозу в умовах впливу
COVID-19 та постійний моніторинг
доступу до послуг з туберкульозу.
Забезпечено
присвячених

координацію
заходів,
Всесвітньому
дню
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

туберкульозом.

75. Про організацію діяльності Робочої
групи з координації виконання
Стратегії з комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини для доступу до
послуг з профілактики і лікування
ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2030
роки та впровадження Стратегічного
плану із комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини для доступу до
послуг з профілактики та лікування
ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2022
роки.
76. Про розробку та впровадження з
2021 року обласних та місцевих
програм з ВІЛ, туберкульозу та
вірусних гепатитів.

І квартал

77. Про усунення бар’єрів доступу ЛВНІ
до програми профілактики ВІЛ та
зменшення
шкоди
за
кошти
Державного бюджету в м. Київ.

І квартал

78. Розгляд
проєкту
Концепції
реформування механізму розробки та
впровадження державної політики
протидії
захворюванню
на
туберкульоз та інші соціально
небезпечні
хвороби
на основі

І квартал

І квартал

Відповідальні

Національна група з
адвокації, комунікації та
соціальної мобілізації з
питань туберкульозу
ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», МОЗ України,
департаменти охорони
здоров’я ОДА
Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», МОЗ України,
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»
Коаліція «Зупинимо
туберкульоз разом»,
Фундація «Україні проти
туберкульозу», БО
«Сильніші за ТБ»

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

боротьби з туберкульозом.

+

+

+

+

Забезпечено координацію діяльності
Робочої групи з координації виконання
Стратегії з комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини для доступу до
послуг з профілактики і лікування ВІЛ
та туберкульозу на 2019 – 2030 роки, а
також координацію заходів, націлених
на впровадження Стратегічного плану
із комплексної відповіді на бар’єри з
прав людини для доступу до послуг з
профілактики та лікування ВІЛ та
туберкульозу на 2019 – 2022 роки.
Забезпечено координацію завдань та
заходів, націлених на розробку та
впровадження з 2021 року обласних та
місцевих програм з ВІЛ, туберкульозу
та вірусних гепатитів.
Забезпечено координацію завдань та
заходів, націлених на доступ ЛВНІ до
отримання послуг профілактики ВІЛ та
зменшення шкоди у м. Київ.
Скоординовано
діяльність
щодо
узгодження пропозицій у формуванні
державної політики.
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№

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

I квартал

Секретаріат Національної
ради
Національна соціальна
сервісна служба України

+

80. Опрацювання питання організації
співпраці Національної соціальної
сервісної служби України та її
територіальних
органів
з
реципієнтами/субреципієнтами
виконання програм Глобального
фонду
боротьби
зі
СНІДом,
туберкульозом та малярією
81. Визначення механізмів співпраці
територіальних органів Національної
соціальної сервісної служби України
та центрів громадського здоров’я з
метою надання допомоги особам, які
перебувають у складних життєвих
обставинах
у
зв’язку
із
ВІЛ/СНІДом та туберкульозом
82. Щодо доступу ВІЛ-позитивних ЧСЧ
до послуг на основі технологій
позитивної профілактики.

ІІ квартал

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечення супроводу діяльності
Національної ради щодо формування та
реалізації державної політики з протидії
епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу на регіональному рівні
Забезпечення супроводу діяльності
Національної ради щодо формування та
реалізації державної політики з протидії
епідеміям
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу на регіональному рівні

ІІ квартал

83. Про стан впровадження оновлених
рішенням Національної ради від 13
грудня 2018 року типових Положення

ІІ квартал

Питання для розгляду/
назва заходу
багатовідомчого
та
багатосекторального
підходу
до
вирішення проблем.
79. Включення до складу Комітету з
регіональної політики Національної
ради представника Національної
соціальної сервісної служби України

Національна
соціальна
сервісна служба України

ІІ квартал

+

Забезпечення супроводу діяльності
Національної ради щодо формування та
реалізації державної політики з протидії
епідеміям
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу на регіональному рівні

ВБО «Час життя плюс»

+

Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», Секретаріат

+

Забезпечено координацію завдань та
заходів, націлених на подолання
бар’єрів доступу ВІЛ-позитивних ЧСЧ
до послуг на основі технологій
позитивної профілактики.
Забезпечено координацію заходів щодо
впровадження оновлених рішенням
Національної ради від 13 грудня 2018

Секретаріат Національної
ради
Національна
соціальна
сервісна служба України
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

та
Регламенту
діяльності
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу
та ВІЛ- інфекції/СНІДу.
84. Про облаштування кабінетів замісної
підтримувальної
терапії
в
протитуберкульозних
закладах,
ЦПМСД, та СІЗО.

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Національної ради

ІІ квартал

85. Про
організацію
діяльності III квартал
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу
та ВІЛ- інфекції/СНІДу в контексті
впровадження реформи охорони
здоров'я.
86. Про результати дослідження «Оцінка III квартал
фіскального, адміністративного та
політичного
впливу
медичної
реформи охорони здоров’я на доступ
до медичних послуг людям з ВІЛ,
ТБ».
87. Про результати діяльність Робочої Що півроку
групи з координації виконання
Стратегії з комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини для доступу до
послуг з профілактики і лікування
ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2030
роки та впровадження Стратегічного
плану із комплексної відповіді на

Всеукраїнське об’єднання
людей з наркозалежністю
«ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров'я МОЗ
України»

+

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Секретаріат Національної
ради

+

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

Очікуваний результат

року типових Положення та Регламенту
діяльності
регіональних
рад
з
координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.
Забезпечено координацію заходів щодо
можливих
шляхів
облаштування
кабінетів замісної підтримувальної
терапії в протитуберкульозних закладах,
ЦПМСД, та СІЗО, в тому числі за
підтримки асигнованого (дотаційного)
фінансування.
Забезпечено аналіз стану діяльності
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу, скоординовано
дії всіх зацікавлених партнерів у
розвитку їх спроможності.
Забезпечено координацію заходів щодо
розробки та впровадження плану
мінімізації ризиків зменшення доступу
до медичних послуг в сфері лікування
ВІТ та туберкульозу.
Забезпечено постійний моніторинг та
координацію
заходів
в
рамках
діяльності Робочої групи з координації
виконання Стратегії з комплексної
відповіді на бар’єри з прав людини для
доступу до послуг з профілактики і
лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019
– 2030 роки, а також заходів, націлених
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

бар’єри з прав людини для доступу до
послуг з профілактики та лікування
ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2022
роки.
88. Про підтримку діяльності в рамках Щокварталь
реалізації конвенції Глобального
но
Партнерства.

МОЗ України,
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

89. Про стан включення представників Що півроку
ключових груп до регіональних рад з
координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ.

Члени Національної ради –
представники ключових
спільнот, Секретаріат
Національної ради

+

90. Про
результати
діяльності Що півроку
Національної групи з адвокації,
комунікації та соціальної мобілізації з
питань туберкульозу.

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Секретаріат Національної
ради

+

91. Проведення
дистанційного
навчального
курсу
«Роль
Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
у впровадженні програм, націлених
на подолання соціально-небезпечних
захворювань»
для
членів
Національної ради, її робочих
органів та
регіональних рад з
координації дій у відповідь на

ІІ квартал

Інші заходи
Секретаріат Національної
ради, голова Секретаріату
Національної ради за
сприяння ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України» щодо
розміщення курсу на
порталі дистанційного
навчання

+

Очікуваний результат

на впровадження Стратегічного плану
із комплексної відповіді на бар’єри з
прав людини для доступу до послуг з
профілактики та лікування ВІЛ та
туберкульозу на 2019 – 2022 роки.
Забезпечено координацію завдань та
заходів, націлених на підтримку
діяльності в рамках реалізації конвенції
Глобального Партнерства.
Забезпечено координацію завдань та
заходів, націлених на посилення участі
представників ключових спільнот у
роботі регіональних рад з координації
дій у відповідь на поширення
туберкульозу та ВІЛ та національних
програм в цілому.
Забезпечено постійний моніторинг
впровадження заходів з з адвокації,
комунікації та соціальної мобілізації з
питань туберкульозу на національному
та регіональному рівнях.
Підвищено
рівень
знань
членів
Національної ради, її робочих органів та
регіональних рад щодо: повноважень та
функцій
Національної
ради
у
забезпеченні координації дій щодо
впровадження програм та заходів
протидії
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу,
в
тому
числі,
впровадження
функцій
Координаційного механізму країни
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

поширення туберкульозу та ВІЛ.

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

програм Глобального фонду, здійснення
нагляду
за
реалізацією
програм
Глобального фонду та принципів
дотримання норм з питань етики та
службової поведінки.

https://portal.phc.org.ua/uk/

92. Проведення зустрічей Комісії з
нагляду з Основними реципієнтами
щодо обговорення ходу реалізації
програм,
що
фінансуються
Глобальним Фондом, та питань за
результатами візитів з нагляду на
місця.

Щокварталь
но

Секретаріат Національної
ради, Основні реципієнти,
голова Комісії з нагляду

+

Забезпечено постійний моніторинг ходу
реалізації програм, що фінансуються
Глобальним Фондом, та виконання
рекомендацій за результатами візитів з
нагляду на місця.

93. Забезпечення
інформування
Секретаріату Глобального фонду
щодо
результатів
наглядової
діяльності.

Щокварталь
но

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

+

Секретаріат
Глобального
фонду
поінформовано
про
результати
наглядової діяльності.

94. Забезпечення
ведення
Інформаційного табло (Dashboard) за
результатами опрацювання звітів
Основних реципієнтів, підготовка,
представлення
аналізу
та
рекомендацій щодо впровадження
грантів Глобального фонду в
Україні.

Що півроку

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради, консультанти
ПРООН

+

Члени Комісії з нагляд та Національної
ради ознайомлені з результатами
аналізу звітів Основних реципієнтів.
Основні реципієнти ознайомлені з
рекомендаціями
щодо
підвищення
ефективності впровадження грантів
Глобального фонду в Україні.

95. Здійснення спільних запланованих
моніторингових візитів та візитів з
нагляду членами Національної ради
та Комісії з нагляду, в тому числі
візитів за визначених обставин
(наявність звернення, в якому

Протягом
року за
окремими
графіком
(див.
додаток до

МОЗ, члени
моніторингових візитів,
центральні органи
виконавчої влади в межах
компетенції, обласні
державні адміністрації,

+

Проведено оцінку стану впровадження
програм та заходів з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, на
місцях, у т.ч. в закладах соціального
захисту дітей, установах виконання
покарань ДКВС України, взято участь у
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№

Термін
виконання

Відповідальні

Плану
роботи)

голова Комітету з
регіональної політики,
голова Комісії з нагляду

96. Впровадження заходів із виконання
графіку ротації згідно з Порядком
ротації, а також періодичного
перегляду
та оновлення складів
комітетів, Комісії з нагляду згідно з
Положеннями про комітети, Комісії
з нагляду.

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено прозорість, відкритість та
наступність у діяльності Національної
ради, її комітетів та Комісії з нагляду.

97. Проведення
робочого
семінару
та/або орієнтаційних зустрічей для
новопризначених
членів
Національної ради, Комісії з нагляду.

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради, голова Комісії з
нагляду

+

Підвищено
рівень
знань
членів
Національної ради та Комісії з нагляду
щодо принципів, вимог та процедур
Глобального фонду.

98. Забезпечення
формування
та
виконання планів комунікації членів
Національної ради від НУО зі своїми
виборчими спільнотами.
99. Забезпечення
інформування
регіональних рад про діяльність
Національної ради.

Протягом
року

члени Національної ради
від НУО, Секретаріат
Національної ради

+

Забезпечено
участь
представників
зацікавлених сторін та громадськістю у
діяльності Національної ради.

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено постійну
регіональними радами.

100. Проведення
засідань
комітетів
Національної ради та Комісії за
нагляду.

Протягом
року за
окремими
графіками

Голови Комітетів та
Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено попереднє опрацювання
питань, які виносяться на розгляд
Національної ради.

Питання для розгляду/
назва заходу
міститься інформація про порушення
прав відповідної категорії осіб,
тощо).

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

засіданнях
регіональних
рад,
партнерських
зустрічах
з
представниками
місцевих
органів
державної виконавчої влади та НУО,
здійснено моніторинг їх діяльності,
надано методичну та практичну
допомогу
членам
та
секретарям
регіональних рад.

взаємодію

з
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
101. Постійне оновлення інформаційнодовідкових матеріалів на вебсторінці Ради.

Термін
виконання

Відповідальні

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
Забезпечено
інформування
+
громадськості
про
діяльність
Національної ради, її Комітетів та
Комісії з нагляду.
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Додаток
до плану роботи Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2021 рік
Графік моніторингових візитів та візитів з метою нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) на 2021 рік
Орієнтовні
№ Запропонований дати для
Коментарі та обґрунтування
з/п
регіон
планування
(зокрема, перелік питань, а також установ, закладів, організацій, які
візиту
запропоновано відвідати під час візиту)
1. Тернопільська
І квартал
Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
область
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі програм та заходів, які
реалізуються за фінансової підтримки Глобального фонду. Ознайомлення з
роботою регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Вивчення питання щодо
координації та співпраці представників влади та НУО у впровадженні
програм та заходів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Вивчення стану впровадження програм та заходів НУО, що надають
послуги за кошти державного бюджету в рамках Плану переходу (План 2050-80).
2. Київська область,І квартал
Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
м. Київ
туберкульозу, в тому числі програм та заходів, які реалізуються за
фінансової підтримки Глобального фонду. Здійснення візитів із залученням
представників Департаменту охорони здоров’я, координаційних рад, НУО
та керівників опорних лікарень до: КНП КОР «Київський обласний
фтизіатричний центр»; Київський протитуберкульозний диспансер №1;
Міський центральний протитуберкульозний диспансер. Аналіз стану
впровадження заходів в рамках ініціативи Fast Track cities - подолання
СНІД до 2030 року через активну протидію епідемії у великих містах.

ПІБ учасника візиту, який
планує відвідати регіон
1. Члени Національної ради
2. Члени Комісії з нагляду
3. Представники МОЗ України
4. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

1. Члени Національної ради –
представники
громадських
об’єднань
та
благодійних
організацій, які працюють у сфері
протидії туберкульозу та тих, які
живуть з туберкульозом
2. Представники МОЗ України
3. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
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3.

Херсонська
область

ІІ квартал

4.

Запорізька
область

ІІ квартал

5.

Кіровоградська
область

ІІ квартал

Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі програм та заходів, які
реалізуються за фінансової підтримки Глобального фонду. Ознайомлення з
роботою регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Вивчення питання щодо
координації та співпраці представників влади та НУО у впровадженні
програм та заходів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Вивчення стану впровадження програм та заходів НУО, що надають
послуги за кошти державного бюджету в рамках Плану переходу (План 2050-80).
Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
туберкульозу, в тому числі програм та заходів, які реалізуються за
фінансової підтримки Глобального фонду. Зокрема, вивчення питань щодо
Забезпечення фінансування заходів протидії ТБ
через розробку та
прийняття програми на місцевому рівні, створення умов безперервного
доступу до медичних та соціальних послуг лікування та супроводу
туберкульозу, а також проведення ремонтних робіт у дитячому відділені
протитуберкульозного диспансеру. Ознайомлення з роботою регіональної
ради з координації дій у відповідь на поширення протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу, НУО, за участі представників обласного
Департаменту охорони здоров’я.
Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
туберкульозу, в тому числі програм та заходів, які реалізуються за
фінансової підтримки Глобального фонду. Розгляд питання про створення
робочої групи по вирішенню питання з приводу виділення приміщення для
обласного протитуберкульозного диспансеру, та забезпечення відповідного
фінансування. Ознайомлення з роботою регіональної ради з координації дій
у відповідь на поширення протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
НУО, за участі представників обласного Департаменту охорони здоров’я.

1. Члени Національної ради
2. Члени Комісії з нагляду
3. Представники МОЗ України
4. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

1. Члени Національної ради –
представники
громадських
об’єднань
та
благодійних
організацій, які працюють у сфері
протидії туберкульозу та тих, які
живуть з туберкульозом
2. Представники МОЗ України
3. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
1. Члени Національної ради –
представники
громадських
об’єднань
та
благодійних
організацій, які працюють у сфері
протидії туберкульозу та тих, які
живуть з туберкульозом
2.Представники МОЗ України
3.Представники
ДУ
«Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
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6.

Одеська область ІІІ квартал

7.

Дніпропетровська ІІІ квартал
обл., м. Дніпро

8.

Харківська
область

IV квартал

Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі програм та заходів, які
реалізуються за фінансової підтримки Глобального фонду. Ознайомлення з
роботою регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Вивчення питання щодо
координації та співпраці представників влади та НУО у впровадженні
програм та заходів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Вивчення стану впровадження програм та заходів НУО, що надають
послуги за кошти державного бюджету в рамках Плану переходу (План 2050-80). Аналіз стану впровадження планів національної стратегії та
розвитку програм замісної підтримувальної терапії. Аналіз стану
впровадження заходів в рамках ініціативи Fast Track cities - подолання
СНІД до 2030 року через активну протидію епідемії у великих містах.
Аналіз стану впровадження програм профілактики ВІЛ для ключових груп,
надання послуг з догляду та підтримки ЛЖВ за рахунок державного
бюджету. Вивчення питання щодо залучення місцевих органів влади до
реалізації профілактичних програм з ВІЛ, туберкульозу та вірусних
гепатитів. Вивчення питання щодо надання послуг з ВІЛ в рамках
розширеного пакету послуг. Здійснення візитів до ВІЛ-сервісних НУО,
Дніпропетровського обласного центру СНІДу, Дніпровського міського
центру СНІДу, Дніпропетровського обласного Центру громадського
здоров’я, обласного/міського Департаменту охорони здоров’я. Аналіз стану
впровадження заходів в рамках ініціативи Fast Track cities - подолання
СНІД до 2030 року через активну протидію епідемії у великих містах.
Вивчення стану впровадження програм та заходів з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі програм та заходів, які
реалізуються за фінансової підтримки Глобального фонду. Ознайомлення з
роботою регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Вивчення питання щодо
координації та співпраці представників влади та НУО у впровадженні
програм та заходів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Вивчення стану впровадження програм та заходів НУО, що надають
послуги за кошти державного бюджету в рамках Плану переходу (План 2050-80).

1. Члени Національної ради
2. Члени Комісії з нагляду
3. Представники МОЗ України
4. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
5. Представники Всеукраїнського
об’єднання
людей
з
наркозалежністю «ВОЛНА»

1. Члени Національної ради
2. Представники МОЗ України
3. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
4. Представники Національний
ЧСЧ-консорціум #MSM_PRO

1. Члени Національної ради
2. Члени Комісії з нагляду
3. Представники МОЗ України
4. Представники ДУ «Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

