ПОРЯДОК ДЕННИЙ
онлайн засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
28 січня 2021 року
10:00 – 13:00 год.
платформа Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85455637
174?pwd=WlMvUVQzWDF4RWto
MGtnV0JlbFdNdz09
Міністерство охорони здоров’я
України
Головуючий – Міністр охорони здоров’я України Степанов М. В.
1. Вступне слово голови Національної ради щодо результатів роботи
Національної ради у 2020 році, погодження запропонованого плану її
роботи на 2021 рік та проєкту порядку денного засідання.
Доповідач: Степанов Максим Володимирович – Міністр охорони здоров’я
України, голова Національної ради
Виступ – до 15 хвилин.
Обговорення – до 15 хвилин.
2. 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.
Співдоповідачі:
Шерембей Дмитро Олегович – голова Координаційної ради благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», заступник
голови Національної ради.
Клепіков Андрій Олександрович – виконавчий директор міжнародного
благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я».
Кузін Ігор Володимирович – виконуючий обов’язки Генерального директора ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України», член Національної ради.
Виступи – до 45 хвилин (по 15 хвилин на кожного доповідача).
Обговорення – до 15 хвилин.
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3. 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.
Доповідач: Воскресенська Олена Володимирівна, голова Комісії з нагляду
Національної ради.
Виступ – до 15 хвилин.
Обговорення – до 15 хвилин.
4. 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.
Доповідач: Ляшко Віктор Кирилович – заступник Міністра охорони здоров’я –
головний державний санітарний лікар України, голова Секретаріату
Національної ради.
Виступ – до 10 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.
5. Про запровадження в Україні механізму багатосекторальної
підзвітності згідно з рекомендаціями ВООЗ та резолюцією Наради
високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу.
Співдоповідачі:
Хасанова Сайохат – старший фахівець відділу програм з протидії поширенню
туберкульозу, ВІЛ та гепатитів Європейського Регіонального Бюро Всесвітньої
організації охорони здоров’я.
Терлєєва Яна Сергіївна – завідувач відділу координації програм діагностики та
лікування туберкульозу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Виступи – до 20 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.
6. Різне:
6.1. Про підготовку та подання до Глобального фонду Стратегії
адвокації протидії ВІЛ та туберкульозу в рамках реалізації
Україною проєкту за підтримки Глобального фонду на 2021–2023
роки.
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Доповідач: Ляшко Віктор Кирилович – заступник Міністра охорони здоров’я –
головний державний санітарний лікар України, голова Секретаріату
Національної ради.
6.2. Інформація щодо Тіньового звіту з профілактики в Україні 2020.
Доповідач: Басенко Антон Ігорович – член Національної ради від громадських
організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, та
Глобальної коаліції з профілактики.
Виступи – до 6 хвилин.
Обговорення – до 4 хвилин.

