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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 протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада)
Ляшка В. К. щодо ключових результатів роботи та оновлення складу Національної
ради, заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного
лікаря, голови Секретаріату Національної ради Кузіна І. В. щодо стану виконання
попередніх рішень Національної ради та необхідності керуватися Положенням про
політику уникнення конфлікту інтересів під час голосування членами Національної
ради з питань порядку денного взяти до відома.
Погодити порядок денний засідання, включивши до нього додаткові питання,
запропоновані членами Національної ради Клименко О. А. та Загребельним О. С.
2. Інформацію виконуючої обов’язки заступника Генерального директора ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України», члена Національної ради
Гвоздецької О. М., 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. про результати
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реалізації основними реципієнтами грантів Глобального фонду для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) протягом першого
півріччя 2021 року, у тому числі стану виконання Плану переходу, спеціальних умов
грантових угод та заходів, націлених на зменшення впливу COVID-19, взяти до
відома.
Для подальшого ефективного впровадження грантів Глобального фонду в
Україні доручити основним реципієнтам проаналізувати грантову діяльність з метою
перезавантаження та пріоритезації заходів для забезпечення досягнення позитивних
результатів у боротьбі із захворюваннями згідно із запланованими в національних
стратегіях показниками.
Погодитися з пропозиціями основних реципієнтів грантів Глобального фонду
щодо залучення усіх зацікавлених сторін на національному та місцевому рівнях для
вирішення проблемних питань у впровадженні програм, зокрема:
звернутись до Міністерства соціальної політики з пропозицією забезпечити
визнання гуманітарною допомогою вантажів, які поставляються в рамках проектів
Глобального фонду та Американського Уряду (PEPFAR), в найкоротші терміни;
вжити заходи з метою оптимізації виявлення випадків туберкульозу (далі –
ТБ) серед контактних осіб та їх медико-соціального супроводу протягом періоду
спостереження, зокрема: забезпечити координацію діяльності закладів охорони
здоров’я, які надають медичні послуги в сфері діагностики ТБ, відповідно до
підписаних ними договорів на реалізацію пакетів з Національною службою здоров’я
України (далі – НСЗУ) (зони відповідальності та повноваження провайдерів послуг,
алгоритми взаємодії);
запровадити місцеві програми підтримки уразливих груп населення для
доступу до програм медичних гарантій, забезпечення соціальної підтримки хворих на
ТБ та членів їх родин, впровадити на регіональному рівні систему соціальної
підтримки та соціальної реінтеграції хворих на ТБ відповідно до індивідуальних
потреб шляхом включення соціальних питань до регіональних програм, в яких
передбачити залучення служб соціального захисту населення, центрів зайнятості
населення, неурядових організацій;
вжити заходи щодо ефективного впровадження програм замісної
підтримувальної терапії (далі - ЗПТ), зокрема:
− переглянути вартість пакету послуг ЗПТ, що фінансується НСЗУ, із
збільшенням фінансування задля підвищення мотивації персоналу сайтів ЗПТ
розширювати програму та здійснювати набір нових пацієнтів;
− залучати первинний рівень медичної допомоги (ЦПМСД) до розвитку
програм ЗПТ;
− ініціювати залучення місцевих бюджетів до відкриття нових сайтів ЗПТ;
− ініціювати дослідження з вивчення якості препаратів, що використовуються в
програмах ЗПТ, зокрема вітчизняного виробництва;
− оперативно організовувати перевірки відповідно до отриманих скарг щодо
порушення прав пацієнтів ЗПТ з ознаками корупційних порушень та інших
зловживань медичним персоналом;
− запровадити систему контролю за використанням препаратів ЗПТ для
унеможливлення отримання наркотичних лікарських засобів одним пацієнтом
одночасно на декількох сайтах ЗПТ, у т.ч. на базі приватних медичних
закладів, які у 2021 році долучилися до впровадження програм ЗПТ
відповідно до наказу МОЗ України № 200;
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− забезпечити постійний моніторинг приватних медичних закладів, на базі яких
у 2021 році розпочалося впровадження програм ЗПТ;
− активізувати роботу щодо удосконалення законодавства, що безпосередньо
впливає на впровадження програм ЗПТ, зокрема вирішення питання щодо
усунення нормативних прогалин та суперечок, пов’язаних з “діагнозом
наркоманія”;
− забезпечити контроль за цільовим використанням виробів медичного
призначення в рамках програм профілактики за рахунок державного бюджету.
За результатами заслуховування інформації члена Національної ради від
громадських об’єднань та благодійних організацій, які працюють у сфері протидії
туберкульозу, голови правління благодійної організації «TBpeopleUkraine»
Клименко О. А. щодо необхідності продовження фінансування за рахунок грантових
коштів регіональної бюджетної адвокації доручити провести узгоджувальну нараду
представників основних реципієнтів грантів Глобального фонду із зацікавленими
сторонами щодо можливості перерозподілу економії коштів 2021 року на
забезпечення фінансування продовження регіональної бюджетної адвокації з питань
туберкульозу у 2022-2023 роках.
За результатами заслуховування інформації члена Національної ради від
громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси осіб,
які утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань
у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, голови правління
благодійної організації «ВІЛЬНА ЗОНА» Загребельного О. С. щодо проблем
нормативного врегулювання питання надання послуг громадського здоров’я в
пенітенціарному секторі звернутись до Міністерства юстиції з проханням
презентувати на наступному засіданні Національної ради напрацювання у сфері
внесення змін у нормативно-правову базу щодо забезпечення лабораторного
супроводу лікування ВІЛ-інфекції та ТБ, плану впровадження ЗПТ, програм
зменшення шкоди тощо в установах виконання покарань.
За результатами виступу члена Національної ради, народного депутата України
Булах Л. В. доручити Міністерству охорони здоров’я провести аналіз розробки
нормативно-правових актів, які були передбачені в грантах Глобального фонду,
зокрема законопроєктів у сфері протидії захворюванням на туберкульоз,
ВІЛ-інфекцію/СНІД та проінформувати народного депутата, членів Національної
ради.
3. За результатами розгляду та обговорення інформації члена Комісії з нагляду
за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються
за рахунок коштів Глобального фонду (далі — Комісія з нагляду) Павлової О. В. про
результати нагляду та аналізу стану впровадження в Україні Плану переходу та
реалізації грантів Глобального фонду в Україні протягом третього кварталу 2021 року
вирішили:
інформацію про результати нагляду та аналізу стану впровадження в Україні
Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів Глобального фонду в Україні
протягом третього кварталу 2021 року взяти до відома;
основним реципієнтам грантів Глобального фонду врахувати коментарі та
рекомендації Комісії з нагляду у подальшій роботі із впровадження грантової
діяльності, зокрема:
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− ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – ЦГЗ) та Стратегічній
робочій групі з питань забезпечення сталості послуг у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в межах переходу на державне
фінансування у термін до кінця 2021 року надати на розгляд та погодження
МОЗ України та Національній раді проєкт моделі закупівель, орієнтовану на
забезпечення безперервності надання послуг;
− запровадити постійну рубрику на сайті ЦГЗ з метою висвітлення питань
впровадження Плану переходу і закупівель послуг в рамках бюджетної
програми МОЗ «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями»;
− у рамках діяльності Стратегічної робочої групи з питань забезпечення сталості
послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в межах переходу
на державне фінансування напрацювати до кінця листопада 2021 року проєкт
моделі надання послуг з медико-соціального супроводу ТБ та ВІЛ-сервісів в
пенітенціарній системі;
голові Комітету з програмних питань (далі – Комітет) скликати засідання
Комітету з метою аналізу ефективності виконаних заходів в рамках впровадження
Плану 20-50-80 та доповісти на наступному засіданні Національної ради із
зазначеного питання
до 8 жовтня 2021 року;
враховуючи скарги пацієнтів, які надходять до Верховної Ради України, щодо
відмови у лікуванні ТБ, відсутності діагностики ТБ, поганих умов стаціонарного
лікування у фтизіатричних центрах доручити Секретаріату Національної ради
організувати моніторингові візити до Кіровоградської та Запорізької областей
до 30 листопада 2021 року.
4. За результатами заслуховування інформації заступника Міністра охорони
здоров’я – головного державного санітарного лікаря, голови Секретаріату
Національної ради Кузіна І. В. щодо результатів порогових оцінок, визначених
пріоритетних сфер та заходів в рамках впровадження в Україні Стратегічної
ініціативи Глобального фонду із забезпечення Еволюції Координаційного механізму
країни (далі – КМК), функцію якого виконує Національна рада, вирішили:
взяти до відома та погодити в цілому представлені:
− результати порогових оцінок КМК України (за період 2019 – 2020 роки);
− пріоритетні сфери, рекомендовані для середньострокової стратегії Еволюції
КМК (позиціонування та нагляд);
− напрями та обсяг додаткового фінансування до бюджету КМК (34 000 доларів
США).
5. За результатами заслуховування інформації заступника Міністра охорони
здоров’я – головного державного санітарного лікаря, голови Секретаріату
Національної ради Кузіна І. В. щодо Положення про групу з розробки запитів до
Глобального фонду, Порядку підготовки запитів до Глобального фонду, Порядку
проведення моніторингових візитів Національної ради та призначення координатора з
етичних питань в Національній раді, вирішили:
затвердити Порядок проведення моніторингових візитів Національної ради, що
додається;
затвердити Порядок підготовки запитів до Глобального фонду, що додається,
доповнивши його у пункті 4.7. після слів «Погодження пропозицій до проєкту
концепції
Запиту»
словами
«та
відсоткового
співвідношення
між
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модулями/напрямками проєкту Запиту,»;
затвердити Положення про групу з розробки запитів до Глобального фонду, що
додається, доповнивши у ньому пункт 7 новим абзацом: «надання технічної допомоги
при підготовці пропозицій до проєкту Запиту спільнотам, які не мають відповідного
досвіду підготовки проєктів Запитів;»;
призначити координатором з етичних питань в Національній раді Кучерук Олену
Василівну, представницю міжнародних неурядових організацій, менеджерку
програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».
6.

За результатами заслуховування:

6.1. Заступника члена Національної ради від громадських об’єднань та
благодійних організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних
наркотиків, виконавчого директора БО «ВОЛНА» Димарецького О. Ю. доручити
Міністерству охорони здоров’я прискорити процес подання до Кабінету Міністрів
України Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2030 року.
Міністр
охорони
здоров’я
України, голова Національної
ради
з
питань
протидії
туберкульозу
та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
Заступник Міністра охорони
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