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Каланча Ю. О., Каранда В. О., Киричок О., Клепіков А. О., Короєва І. М.,
Кравець Л. П., Курпіта В. І., Лазаревич Ю. М., Лазоренко Б. П.,
Лілявська О. Г., Матюшкіна К., Машкін В. Г., Мiхедько А. O.,
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Про результати розгляду питань порядку денного засідання
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
________________________________________________________
1. Інформацію Міністра охорони здоров’я України, голови Національної ради з
питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада)
Степанова М. В. щодо оновлення персонального складу Національної ради,
результатів її роботи у 2020 році, плану роботи на 2021 рік та необхідності керуватися
Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів під час голосування
членами Національної ради з питань порядку денного взяти до відома.
Затвердити план роботи Національної ради на 2021 рік, що додається.
Погодити порядок денний засідання, включивши до нього додаткові питання,
запропоновані членами Національної ради Басенком А. І. та Ляшком В. К.
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Враховуючи пропозицію Міністра соціальної політики України – заступника
Голови Національної ради Лазебної М. В. доручити Секретаріату Національної ради
підготувати відповідні зміни до Складу Національної ради, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 926, щодо
уведення до її Складу голови Національної соціальної сервісної служби, яка
розпочала виконання повноважень і функцій з реалізації державної політики у сфері
соціального захисту населення згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 року № 1619-р «Питання Національної соціальної сервісної
служби»
І квартал 2021 року.
2. Інформацію виконавчого директора МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Клепікова А. О., голови Координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ», заступника голови Національної ради Шерембея Д. О. та виконуючого
обов’язки Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Кузіна І. В. про результати реалізації основними реципієнтами грантів Глобального
фонду протягом 2019 року – першого півріччя 2020 року, в тому числі стану
виконання Плану переходу (План 20-50-80) та спеціальних умов грантових угод взяти
до відома.
На черговому засіданні Національної ради заслухати інформацію основних
реципієнтів грантів Глобального фонду про результати реалізації грантів, в тому
числі стану виконання Плану переходу (План 20-50-80) та спеціальних умов
грантових угод у 2020 році, а також протягом усього попереднього трирічного
грантового циклу з 2018 року
ІІ квартал 2021 року.
За результатами заслуховування коментарів та пропозицій членів Національної
ради, а саме: Басенка А. І. – представника громадських об’єднань та благодійних
організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків,
Булах Л.В. – народного депутата України, голови підкомітету з питань забезпечення
епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними
захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування, Клименко О. А. – представниці громадських
об’єднань та благодійних організацій, які працюють у сфері протидії туберкульозу, а
також Ісаєвої Н. С. – представниці громадських об’єднань та благодійних організацій,
які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду,
вирішили доручити основним реципієнтам грантів Глобального фонду із залученням
МОЗ України та робочих органів Національної ради в рамках нового грантового
циклу та протягом 2021 року:
продовжити активну роботу, спрямовану на виконання запланованих показників
набору пацієнтів у програми замісної підтримувальної терапії (далі – програми ЗПТ),
зокрема звернути увагу Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції на
неприпустимість перешкоджання роботі програм ЗПТ;
вирішити організаційні питання, пов’язані із якістю препаратів, які
закуповуються для програм ЗПТ, у тому числі за рахунок виконання пункту 6.3
протоколу засідання Національної ради від 22 серпня 2019 року, а також із відмовами
первинної медичної ланки від участі в програмах ЗПТ;
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для подальшого ефективного впровадження Плану 20-50-80 та уникнення
переривань у наданні послуг здійснити перегляд граничних тарифів для закупівлі
послуг в рамках програм профілактики, догляду та підтримки, які реалізуються за
кошти державного бюджету, а також перебачити гнучкість кількісних показників на
одного клієнта в рамках програм профілактики;
надати організаційну та технічну підтримку Міністерству охорони здоров’я у
напрямі посилання спроможності й потенціалу Державного підприємства «Медичні
закупівлі» та Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності;
залучати народних депутатів та представників центральних органів виконавчої
влади до обговорення та розробки проєктів нормативно-правових актів, які готуються
в рамках ініціативних груп, утворених громадськими об’єднаннями та благодійними
організаціями;
ініціювати та проводити регулярні робочі зустрічі на усіх рівнях для
обговорення як проблемних питань, так і обміну позитивним досвідом;
для уникнення переривань програм прискорити підписання субгрантових угод за
результатами проведених конкурсів.
3. За результатами розгляду та обговорення інформації голови Комісії з нагляду
за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються
за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією (далі — Комісія з нагляду) Воскресенської О. В. про результати нагляду та
аналізу стану впровадження в Україні Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації
грантів Глобального фонду в Україні у 2019–2020 роках, розгляд та схвалення Плану
нагляду на 2021 рік вирішили:
інформацію про результати нагляду та аналізу стану впровадження в Україні
Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів Глобального фонду в Україні у
2019– 2020 роках взяти до відома;
затвердити рекомендації Комісії з нагляду, що додаються, та основними
реципієнтами забезпечити їх виконання;
погодити оновлену форму Картки моніторингу програми Глобального фонду на
2021–2023 роки, що додається, та рекомендувати її до затвердження наказом
Міністерства охорони здоров’я з визначенням відповідальних за виконання
моніторингу програм Глобального фонду;
затвердити План нагляду Національної ради на 2021 рік, який додається.
4. За результатами заслуховування інформації заступника Міністра охорони
здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України, голови
Секретаріату Національна ради Ляшка В. К. про результати оцінки роботи
Секретаріату Національної ради у 2020 році, а також внесення змін та доповнень до
регламентних документів Національної ради та її робочих органів, оновлення складів
Комісії з нагляду та Комітету з регіональної політики, вирішили:
інформацію про результати оцінки роботи Секретаріату Національної ради у
2020 році взяти до відома;
визнати роботу Секретаріату Національної ради у 2020 році ефективною;
з метою забезпечення ефективної роботи Комітету з регіональної політики
Національної ради погодити призначення головою зазначеного Комітету члена
Національної ради, заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України Голованчук Інни Олександрівни;
затвердити запропоновані зміни та доповнення до Положення про Комісію з
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нагляду щодо можливості подовження терміну членства у складі Комісії з нагляду
понад 3 роки;
згідно із затвердженими у пункті 5 Положення про Комісію з нагляду змінами
погодити подовження терміну членства у складі Комісії з нагляду Павловій Ользі
Вікторівні до 5 жовтня 2023 року, Вітрук Інні Миколаївні та Безулік Тетяні
Володимирівні до 1 березня 2024 року, які заявили про намір подовжити роботу у
складі Комісії;
відповідно до пунктів 4, 5 та 10 Положення про Комісію з нагляду погодити:
- виведення зі складу Комісії з нагляду Гетьман Лариси Іванівни та Кондратенка
Олексія Олександровича – у зв’язку із виникненням у них конфлікту інтересів
та Руденко Ірини Сергіївни – згідно із завантаженням на основному місці
роботи;
- уведення до складу Комісії з нагляду відібраних за результатами оголошеного
набору кандидатів для здійснення ротації у складі Комісії з нагляду
кандидатури: Гранкіної Наталії В’ячеславівни, Дзундзи Ростилава
Мирославовича та Курпіти Володимира Івановича.
5. За результатами заслуховування інформації старшого фахівця відділу
країнових програм у сфері охорони здоров’я Європейського Регіонального Бюро
Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) Хасанової Сайохат та
завідуючої відділом координації діагностики та лікування туберкульозу ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» Терлєєвої Яни Сергіївни щодо механізму
багатосекторальної підзвітності згідно з рекомендаціями ВООЗ та резолюцією Наради
високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу та про звіт щодо
стану виконання в Україні Політичної декларації ООН з питань туберкульозу
відповідно до механізму багатосекторальної підзвітності вирішили:
інформацію щодо механізму багатосекторальної підзвітності згідно з
рекомендаціями ВООЗ та резолюцією Наради високого рівня Генеральної Асамблеї
ООН з питань туберкульозу та про проєкт звіту щодо стану виконання в Україні
Політичної декларації ООН з питань туберкульозу відповідно до механізму
багатосекторальної підзвітності, що додається, взяти до відома;
погодитися з пропозицією про покладення функцій, які рекомендовані рамковим
документом ВООЗ з реалізації багатосекторального підходу щодо виконання
Політичної декларації Наради високого рівня ООН з питань туберкульозу, на
Національну раду, що відповідає Положенню про неї;
Секретаріату Національної ради спільно з Національною групою з питань
адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері протидії туберкульозу,
національним консультантом із залученням зацікавлених сторін організувати
проведення оцінки вихідної ситуації за допомогою Контрольного переліку питань,
розробленого ВООЗ, та внести результати оцінки на розгляд та затвердження на
черговому засіданні Національної ради;
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» згідно з пропозиціями, які
будуть надані членами Національної ради та іншими зацікавленими сторонами,
забезпечити фіналізацію проєкту звіту щодо стану виконання в Україні Політичної
декларації ООН з питань туберкульозу відповідно до механізму багатосекторальної
підзвітності, та надати до Міністерства охорони здоров’я для його оприлюднення та
інформування Кабінету Міністрів України
до 5 березня 2021 року.
6. Взяти до відома інформацію:
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6.1. Заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного
лікаря, голови Секретаріату Національна ради Ляшка В. К. щодо підготовки
основними реципієнтами грантів Глобального фонду узгодженої Стратегії адвокації
протидії ВІЛ та туберкульозу в рамках реалізації Україною проєкту за підтримки
Глобального фонду на 2021–2023 роки, яка сформована на основі адвокаційних
активностей, що вже були погоджені та включені в програму Глобального фонду, та
найближчим часом разом із робочим планом буде подана до Глобального фонду.
6.2. Члена Національної ради від громадських організацій, які представляють
інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, та Глобальної коаліції з профілактики
Басенка А. І. щодо Тіньового звіту з профілактики в Україні 2020, що додається, який
з 2018 року робить Фронтлайн ЕЙДС через Програму ПІТЧ, до підготовки якого
долучаються мережі спільнот.

Міністр
охорони
здоров’я
України, голова Національної
ради
з
питань
протидії
туберкульозу
та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Максим СТЕПАНОВ
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