Контроль виконання рішень Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада)
за 2021 рік
№
1.

2.

3.

Пункт протоколу

Виконавці
Стан виконання
Рішення онлайн-засідання від 28 січня 2021 року
Абзац 4 пункту 1.
Секретаріат
Секретаріатом Національної ради згідно з вимогами Регламенту
«Враховуючи
пропозицію
Міністра Нацради
Кабінету Міністрів України підготовлено відповідний проєкт
соціальної політики України – заступника (МОЗ)
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Голови Національної ради Лазебної М. В.
складу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛдоручити Секретаріату Національної ради
інфекції/СНІДу», який погоджено в структурних підрозділах МОЗ
підготувати відповідні зміни до Складу
та надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів
Національної
ради,
затвердженого
виконавчої влади (лист МОЗ України від 13.04.2021 № 26постановою Кабінету Міністрів України від
02/11298/2-21). Наразі проєкт акта погоджений без зауважень
11 липня 2007 року № 926, щодо уведення
Мінсоцполітики, Нацсоцслужбою, Мінцифри, Мінфіном та
до її Складу голови Національної соціальної
Мінекономіки. За результатами правової експертизи Мін’юсту,
сервісної служби, яка розпочала виконання
МОЗ листом від 9 червня 2021 року № 26-02/77/99-21 направив
повноважень і функцій з реалізації
проєкт акта до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути
державної політики у сфері соціального
його на найближчому засіданні уряду.
захисту населення згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2020 року № 1619-р «Питання Національної
соціальної сервісної служби»
І квартал 2021 року.»
Абзац 2 пункту 2.
Основні
Питання буде внесено в порядок денний засідання Національної
«На черговому засіданні Національної ради реципієнти
ради у ІІ кварталі 2021 року.
заслухати
інформацію
основних грантів
реципієнтів грантів Глобального фонду про Глобального
результати реалізації грантів, в тому числі фонду
стану виконання Плану переходу (План 2050-80) та спеціальних умов грантових угод
у 2020 році, а також протягом усього
попереднього трирічного грантового циклу
з 2018 року
ІІ квартал 2021 року.»
Абзац 4 пункту 2.
Основні
Програми ЗПТ фінансуються в рамках гранту МБФ «Альянс
реципієнти
громадського здоров’я». Згідно інформацією БО «100 ВІДСОТКІВ
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«продовжити активну роботу, спрямовану грантів
на виконання запланованих показників Глобального
набору пацієнтів у програми замісної фонду
підтримувальної терапії (далі – програми
ЗПТ), зокрема звернути увагу Міністерства
внутрішніх справ та Національної поліції на
неприпустимість перешкоджання роботі
програм ЗПТ;»

ЖИТТЯ» (далі – «100% ЖИТТЯ») БО «БФ «ВОЛНА» як субреципієнт «100% ЖИТТЯ» на волонтерських засадах переадресовує
клієнтів у програми ЗПТ, проводить заняття для поліції та заняття
для ініціативних груп людей, які вживають ін’єкційні наркотики
(далі – ЛВІН) в регіонах. БО «БФ «ВОЛНА» щомісячно подає звіти
до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» про кількість
переадресованих клієнтів у програми ЗПТ та здійснює супровід у
вищевказані програми. За 5 місяців у програми ЗПТ переадресовано
417 людей. Ця діяльність також здійснюється на волонтерських
засадах.
МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) планує вжити
наступних заходів з набору пацієнтів:
1. Буде продовжено розширення програми ЗПТ у цивільному
секторі з використанням моделі «Фінансування за результат» за
набір та утримання тільки нових пацієнтів шляхом прямого
контрактування медичних закладів для мотивування медичного
персоналу та задоволення потреб медичних закладів для
покращення якості комплексних послуг та утримання пацієнтів у
програмі ЗПТ. На 2021 рік заплановане охоплення 5000 нових
пацієнтів та їх утримання впродовж 3 та 6 місяців.
2. Буде здійснено технічну підтримку нових та існуючих сайтів ЗПТ
(ремонт та закупівля оснащення. Заплановане охоплення – 10 сайтів
на рік.
3. Буде продовжено впровадження ЗПТ для осіб із досвідом
вживання опіоїдів ін’єкційним шляхом, які знаходяться в конфлікті
із законом та перебувають у місцях позбавлення волі. На 2021 рік
заплановано надати технічну підтримку для 3 нових сайтів ЗПТ.
Забезпечено роботу Гарячої лінії з наркозалежності та ЗПТ щодо
питань взаємодії з МВС та Нацполіцією. За період з 01.01.2021 по
26.04.2021 року на Гарячу лінію з наркозалежності та ЗПТ, що
підтримується Альянсом в рамках проєкту Глобального фонду,
надійшло 6 звернень щодо втручання поліції в роботу сайтів ЗПТ,
по яким відбувалося відповідне реагування.
03.02.21 сайт ЗПТ з м. Жовті Води щодо незаконного офіційного
запиту поліції про надання персональної інформації про усіх
наркозалежних пацієнтів.
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За результатами оперативної публікації інформації у соціальних
медіа та офіційним зверненням до ГУ НПУ у Дніпропетровській
області, Прокурори області та офісу Омбудсмена вдалося успішно
вирішити цей кейс, винні працівники поліції були притягнуті до
дисциплінарної відповідальності і серед особового складу ГУНП
проведено превентивну роботу для недопущення подібних
порушень.
Слід зазначити, що саме цей кейс увійшов в якості прикладу
безумовного кричущого втручання поліції у діяльність ЗПТ до
офіційного листа заступника міністра охорони здоров’я до
керівництва МВС України від березня 2021 (на виконання вказаного
пункту рішення Нацради) про недопущення втручань поліції у
роботу програм ЗПТ.
Інші кейси у Львівській, Київській та Луганській областях
стосувалися надання, у т.ч. юридичної допомоги, індивідуально
пацієнтам по фактах неправомірного вилучення препаратів ЗПТ та
дотримання безперервності ЗПТ внаслідок втручань працівників
поліції
Фахівцями Альянсу протягом 4 місяців 2021 року регулярно
надавалася експертна, у т.ч. юридична, допомога/консультування
для лікарів-наркологів сайтів ЗПТ з ряду областей, які у
телефонному режимі звертаються за допомогою по фактах певних
дій поліції та з метою превенції ускладнень, які можуть виникнути
Також 20.04.2021 Альянсом листом № 297 на ім’я Голови
Національної поліції України направлено офіційні пропозиції про
підвищення ефективності співпраці з недопущення порушень прав
учасників програм ЗШ та ЗПТ з НПУ, зокрема з Управлінням
дотримання прав людини, в рамках проведення інформаційноосвітніх занять для працівників Нацполіції та пропозиції, включно з
програмою, проведення спеціального вебінару 11.05.2021.
Також у квітні, за результатами попереднього узгодження
тренінгового плану з Глобальним фондом, у новому циклі
фінансування Альянсом було розпочато нову серію тренінгів та
інших інформаційно-освітніх занять для працівників Нацполіції в
областях/на місцях. Вже проведено близько 10 заходів, до кінця
року вказаним навчанням в рамках понад 250 заходів планується
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охопити близько 7 тисяч правоохоронців у столиці та у більшості
областей України, включно на базі регіональних «Академій поліції.
Центром громадського здоров’я МОЗ України (далі – Центр) для
забезпечення набору нових пацієнтів проводиться робота в
декількох напрямках:
1) Активна взаємодія з закладами охорони здоров’я (далі –
ЗОЗ), що вже впроваджують програму ЗПТ:
- перераховано тариф за договором з Національною
службою здоров’я України на надання послуги ЗПТ. В
2021 році вартість надання послуги ЗПТ для одного
пацієнта становить 4089,00 грн на 12 місяців;
- з ЗОЗ, що впроваджують програму ЗПТ проводиться
постійна комунікація (листування, вебінари, зустрічі) з
метою виявлення нагальних питань та їх швидкого
вирішення;
- проведення навчальних вебінарів для медичних
працівників, які залучені до впровадження програми
ЗПТ. Навчальні вебінари проводяться за актуальними та
практичними у використанні темами з метою
підвищення обізнаності медичного персоналу щодо
законодавчих змін, що стосуються впровадження
програми ЗПТ (зміни до наказу МОЗ України від
27.03.2012 року «Про затвердження Порядку проведення
замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та
поведінковими
розладами
внаслідок
вживання
опіоїдів»), затвердження нових нормативних документів
(затверджено наказ МОЗ України від 09.11.2020 року №
2555 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги
«Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання
опіоїдів») та загальних питань впровадження програми
ЗПТ.
2) Налагодження співпраці з приватними ЗОЗ, що відповідають
вимогам впровадження ЗПТ (відповідно до наказу МОЗ
України від 27.03.2012 року № 200 зі змінами):
- 15 приватних ЗОЗ надіслали в структурні підрозділи з
питань охорони здоров’я обласних та Київської міської

5

4.

Абзац 5 пункту 2.

Основні
реципієнти

державної
адміністрації
листи
щодо
наміру
впроваджувати програму ЗПТ та здійснювати свою
діяльність, відповідно до наказу МОЗ України від
27.03.2012 року № 200. Це дозволить розширити мережу
ЗОЗ, що надають ЗПТ та залучити нових пацієнтів до
програми;
- з приватними ЗОЗ, що є новими надавачами програми
ЗПТ, проводяться регулярні зустрічі, вебінари, надається
інформаційно-методична підтримка.
3) Впровадження нових підходів до надання ЗПТ з метою
надання послуг пацієнтам з віддалених районів:
− було розроблено проект наказу Міністерства охорони
здоров’я України «Про реалізацію пілотного проекту
«Проведення замісної підтримувальної терапії мобільними
амбулаторіями», прийняття якого дозволить забезпечити
безперервність та доступ до лікування в програмі ЗПТ осіб з
психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання
опіоїдів, які мають обмежений територіальний доступ до
ЗОЗ, що надають ЗПТ (супровід даного наказу здійснює
Альянс за фінансової підтримки Центру з контролю та
профілактики захворювань в США (CDC);
4) взаємодія з установами та організаціями з питань, що
стосуються впровадження програми ЗПТ:
- надіслано лист МОЗ України (від 19.02.2021 року № 2604/5422/2-21) щодо сприяння у діяльності організацій, що
надають послуги із забезпечення громадського здоров’я,
пов’язані з ВІЛ-інфекцією та закладів охорони здоров’я,
що впроваджують програму ЗПТ;
- Центром
проводяться
регулярні
інформаційнороз’яснювальні зустрічі та вебінари з представниками
Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції
України з питань впровадження програми ЗПТ, зокрема
тих питань, що можуть бути дотичними до роботи
правоохоронних органів.
Центром буде розроблено онлайн курс щодо якості препаратів ЗПТ,
побічних реакцій на препарати, що використовуються в програмі
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«вирішити організаційні питання, пов’язані грантів
із якістю препаратів, які закуповуються для Глобального
програм ЗПТ, у тому числі за рахунок фонду
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;»

5.

Абзац 6 пункту 2.
«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;»

Основні
реципієнти
грантів
Глобального
фонду

ЗПТ та алгоритм дій при виникненні побічних реакцій. Розробка
даного курсу запланована на травень-червень 2021 року. Онлайн
курс буде доступний на офіційному веб-сайті Центру в розділі
«Дистанційне навчання». Окрім того, заплановано проведення
спільних зустрічей з Держлікслужбою щодо можливості проведення
перевірок препаратів ЗПТ не лише на заводах виробників
препаратів, а й тих препаратів, що знаходяться безпосередньо в ЗОЗ,
що впроваджують програму ЗПТ, а також внесення необхідних змін
в законодавчу базу.
БО «БФ «ВОЛНА» як суб-реципієнт «100% ЖИТТЯ» навчає
представників спільноти ЛВІН щодо оформлення скарг неякісних
препаратів в ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
(ДЕЦ) та на сайті фармацевтичних компаній (подано 107 скарг, 11
зареєстровано онлайн за 2021 рік). Дана активність фінансується у
рамках гранту Глобального фонду та відповідно до стратегічних
завдань 2021-2025 років БО «БФ «ВОЛНА».
Центром заплановано низку заходів з метою забезпечення сталого
розвитку профілактичних програм для представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та програми
немедичного супроводу людей, які живуть з ВІЛ (далі – послуги,
пов’язані з ВІЛ), що фінансуються в межах програми «Громадське
здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (КПКВК 2301040):
1) перегляд граничних тарифів на послуги, пов’язані з ВІЛ,
затверджених наказом МОЗ №1681 від 23.07.2019 р., що буде
здійснено у декілька етапів: першим етапом є перерахунок тарифів,
який буде здійснено відповідно до вимог Методики, затвердженої
наказом МОЗ №1556 від 08.07.2019 року. Станом на зараз
підготовлено технічне завдання для відбору консультанта/ів на
умовах конкурсу. Основне завдання якого/их буде збір, обробка та
аналіз зібраних фактичних даних про обсяг та структуру витрат (до
аналізу будуть включені дані за 2020 рік), отриманих від
референтних НУО. Їх перелік буде затверджено на основі
розроблених об’єктивних критеріїв.
2) удосконалення документації, визначеної у переліку Закону
України «Про публічні закупівлі», що регулює процес закупівлі
послуг, пов’язаних з ВІЛ Центром. В тому числі специфікацію,
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6.

Абзац 7 пункту 2.
Основні
«надати
організаційну
та
технічну реципієнти
підтримку Міністерству охорони здоров’я у грантів

документ, що визначає кількість осіб та послуг, технічні вимоги до
їх надання та проект договору. З цією метою буде обрано
консультанта/ів, які проведуть всебічний аналіз наявної
документації та нададуть пропозиції щодо необхідних змін, а також
щодо обрання оптимальної моделі закупівлі з урахуванням
особливостей та досвіду проведення закупівлі. Мета такого
моделювання: забезпечення більш гнучкого механізму організації
проведення закупівлі, скорочення її термінів для забезпечення
безперервності послуг у регіонах та орієнтації на об’єктивні потреби
отримувачів послуг. Результатом роботи консультанта має бути
розроблена «дорожня карта» (план заходів) організації закупівлі
послуг, пов’язаних з ВІЛ для Центру на 2022 рік. Термін виконання
робіт – квітень-червень 2021 року.
В рамках відповідної Стратегічної робочої групи при Центрі Альянс
послідовно підтримує позицію щодо необхідності та реальної
можливості переходу з поточної неадекватно «жорсткої моделі» на
більш гнучку систему звітності з охоплення послугами
профілактики ВІЛ відповідно до положень Наказів МОЗ №1606 та
1607 /2019 року, які передбачають добровільність, орієнтованість на
потреби клієнтів у наданні відповідних сервісів та чітко вказують,
що «Розрахункова кількість (послуг)» застосовується як
прогнозований середній показник на одного отримувача протягом
року. Кількість послуг може змінюватися відповідно до потреб
отримувача послуги». Саме такі підходи застосовувалися понад 15
років в програмах профілактики, які підтримувалися Альянсом за
кошти Глобального фонду.
При цьому Наказ МОЗ №1681/2019 у розрахунках граничних
тарифів послуг з профілактики ВІЛ також оперує терміном
«Розрахункова кількість (послуг) на рік», і обмежує лише
граничні/максимальні тарифи/ліміти, у межах, яких надаються
послуги, і не передбачають терміну «гранична кількість клієнтів»,
який фігурує у додатках/специфікаціях до відповідних угод ЦГЗ з
провайдерами послуг.
З початку створення і роботи ДП «Медичні закупівлі України»
Альянс знаходиться в постійному контакті з останнім з метою
з’ясування потреб і обміном досвідом і знаннями, необхідними для
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напрямі посилання спроможності й Глобального
потенціалу
Державного
підприємства фонду
«Медичні закупівлі» та Директорату
громадського здоров’я та профілактики
захворюваності;»

7.

Абзац 8 пункту 2.
«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;»

Основні
реципієнти
грантів
Глобального
фонду

максимально ефективного виконання підприємством покладених на
нього завдань. З цією метою регулярно проводяться робочі зустрічі
за участі усіх трьох ОР-ів програми Глобального фонду в Україні і
ДП «Медичні закупівлі України», у яких активну роль бере Альянс.
На сьогодні ДП «Медичні закупівлі України» має всі необхідні
ресурси, знання і компетенцію для здійснення ним покладених
функцій із організації закупівель і поставок медичної продукції. ДП
має кваліфікований і мотивований колектив, що здатен і на практиці
реалізовує якісну організацію закупівельного процесу. Відповідно,
найбільша підтримка, що необхідна станом на зараз і надається з
боку ОР-ів, стосується координації всіх програм закупівель,
включно з поставками за кошти Держбюджету, Глобального фонду,
PEPFAR тощо. Іншим предметом підтримки має бути подолання
певного рівня розбіжностей, що склались між ДП «Медичні
закупівлі України» і відповідними підрозділами МОЗ України. На
думку МБФ «Альянс громадського здоров’я» якнайшвидше
подолання штучних бар’єрів в цій площині мало б сприяти
нормалізації діалогу між ДП та МОЗ і, як результат, кращим
результатам у закупівлях. Залагодженню цих проблем має
допомогти всіляка підтримка сторін з боку державних органів,
донорів, у т.ч. ГФ, і всіх ОР-ів, у т.ч. МБФ «Альянс громадського
здоров’я».
З початку 2021 року зазначена діяльність «100% ЖИТТЯ» не
здійснювалась.
Станом на квітень 2021 року у поточному раунді фінансування
проектів Альянс ще не розробляє проєкти нормативно-правових
актів вищого рівня (Закони України), відповідно, адвокаційні мішені
рівня Народних депутатів України для цього поки не залучаються.
У той же час продовжується обговорення нагальних питань, у т.ч.
тих, які потребують системного вирішення на рівні законодавства
на вже існуючих суспільних та офіційних майданчиках, зокрема в
рамках Парламентської платформи з ТБ, яка вже багато років
технічно та фінансово підтримується Альянсом та іншими
партнерами. Станом на квітень 2021 конкретних запитів від
ініціативних груп, утворених громадськими об’єднаннями та
благодійними організаціями щодо обговорення ініційованих ними
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проектів не надходило. У той же час Альянс в обов’язковому
порядку залучає представників центральних органів виконавчої
влади, зокрема МОЗ, МВС тощо для розробки та/або обговорення
підзаконної нормативної бази (накази) з питань, що мають
безпосереднє відношення до впровадження програмної діяльності, у
т.ч. інноваційних інтервенцій (створення мобільних пунктів ЗПТ,
тестування нелегальних наркотиків, тощо). Також Альянс регулярно
бере участь в чисельних (міжвідомчих) робочих групах при
МОЗ/ЦГЗ, до яких входять представники органів виконавчої влади,
і в рамках яких відбуваються обговорення певних нормативних
ініціатив.
Центом напрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у сфері протидії поширенню
хвороб, зумовлених ВІЛ», який передано у профільний комітет ВРУ.
Дане питання обговорюється із народними депутатами
парламентського комітету.
В рамках реалізації Парламентської Платформи «Fight for health» за
підтримки Глобального фонду відбувається залучення народних
депутатів разом з 8 спільнотами (ЛЖВ, ЛВІН, ЧСЧ, секспрацівники, жінки, які живуть з ВІЛ, підлітки, які живуть з ВІЛ,
транс*люди та колишні ув’язнені) до обговорення та розробки
проєктів нормативно-правових актів. Програмний компонент 144М
«Створення необхідних умов для забезпечення сталості послуг з
туберкульозу в рамках переходу на національне фінансування на
національному
рівні»,
імплементуюча
організація
БО
«ТБлюдиУкраїна» здійснюється взаємодія з НСЗУ, МОЗ,
планується взаємодія з Міністерством юстиції України.
Програмний компонент 162М «Адвокація та технічна підтримка
сталого реагування на ВІЛ та ТБ на регіональному рівні»,
імплементуюча організація БО «Світло надії» - залучення
представників Міністерства соціальної політики України.
Програмний компонент 141М, «Адвокація розвитку системи
соціальної адаптації та забезпечення бюджетного фінансування
послуг з лікування, діагностики та супроводу ВІЛ-інфекції,
туберкульозу, вірусних гепатитів В, С, ЗПТ в УВК ДКВСУ для
засуджених та звільнених», імплементуюча організація БО «Вільна
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8.

Абзац 9 пункту 2.
Основні
«ініціювати та проводити регулярні робочі реципієнти
зустрічі на усіх рівнях для обговорення як грантів

зона», залучення та співпраця з членами (1) Міжвідомчої робочої
групи з питань удосконалення процесу соціальної адаптації та
громадського контролю за дотриманням прав та законних інтересів
засуджених і звільнених з місць позбавлення волі осіб та (2)
Директоратом з розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей,
керівник експертної групи з питань розвитку системи надання
соціальних послуг Міністерства соціальної політики України.
Програмний компонент 146М, «Розробка, підтримка та посилення
механізмів громадського контролю за дотриманням у місцях
позбавлення волі прав осіб, уразливих до ВІЛ», імплементуюча
організація БО «Вільна зона», залучають представників
Міністерства соціальної політики України, Офісу ГПУ.
Програмний компонент 151М, «Зниження рівня стигми та
дискримінації з боку працівників державної пенітенціарної служби
України та уповноважених органів пробації стосовно засуджених і
осіб, звільнених з місць позбавлення волі», імплементуюча
організація БО «Вільна зона», залучаються співробітники державної
установи «Центр пробації» в процесі роботи в рамках робочих груп
при Міністерстві юстиції, Міністерстві соціальної політики,
Міністерстві охорони здоров’я, ДКВС України та уповноважених
органах пробації.
Програмний компонент 159М, «Розбудова пацієнторієнтованої
моделі системи охорони здоров’я для людей, які перебувають в
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах державної
кримінально-виконавчої
служби
України»,
імплементуюча
організація БО «Вільна зона», залучаються народний депутат
України Булах Л. В., народний депутат України, голова Комітету
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування Радуцький М. Б. в рамках роботи
Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення надання
медичної допомоги та супроводу засуджених, осіб, узятих під варту
та звільнених з місць позбавлення волі, а також представники
міністерств юстиції, соціальної політики, охорони здоров'я.
Альянс бере участь у засіданнях робочих груп за програмами ГФ, до
яких залучено фахівців Альянсу.
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проблемних питань,
позитивним досвідом;»

так

і

обміну Глобального
фонду

1.При ЦГЗ створено робочу групи з удосконалення послуг з
тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням в Україні (Fast Track).
Відповідно до графіку роботи відбуваються засідання та
обговорюються питання надання послуг з тестування, лікування та
профілактики ВІЛ, удосконалення нормативної бази тощо. За 1-й
квартал 2021 року відбулося 3 засідання.
2.При Центрі утворено Робочу групу 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 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, в рамках її
завдань, зокрема, за для ефективної комунікації, утворено 3(три)
тематичні підгрупи, а саме:1)тематична підгрупа №1 - моніторинг і
оцінка, аналіз даних щодо порушення прав людини для доступу з
профілактики та лікування ВІЛ та туберкульозу, 2)тематична
підгрупа №2 - Розробка та внесення змін у нормативно-правові
документи щодо порушення прав людини для доступу з
профілактики та лікування ВІЛ та туберкульозу (акти, СОПи тощо),
3)тематична підгрупа №3 - Здійснення заходів з адвокації,
комунікації та соціальної мобілізації, спрямованих на усунення
правових бар’єрів. Усі підгрупи та сама Робоча група
використовуються на усіх рівнях для обговорення як проблемних
питань, так і обміну позитивним досвідом та мають ефективний та
зручний формат для комунікації, як і з ключовими групами,
партнерами та стейкхолдерами. Робоча група та її тематичні
підгрупи мають графік проведення, робочі плани та спрямовані на
реалізацію цілей пов’язаних з подолання міжсекторальних бар’єрів.
3. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.09.2020
року № 2019 було внесено зміни до складу Міжвідомчої робочої
групи Міністерства охорони здоров’я України з питань надання
послуг зі зменшення шкоди та замісної підтримувальної терапії.
Дана Міжвідомча робоча група є ефективною платформою для
комунікації, обговорення проблемних питань впровадження
програми ЗПТ та обміну досвідом між представниками всіх
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заінтересованих установ та організацій. Засідання групи
проводяться на регулярній основі.
4. Наказом Центру від 13.08.2019 року створено стратегічну робочу
групу з питань забезпечення сталості послуг у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу в межах переходу на державне
фінансування (далі – Група).
Її мета - забезпечення
загальнонаціональної координації та моніторингу виконання
діяльності в межах реалізації при переході від донорського до
державного фінансування послуг. До складу Групи входять
представники основних реципієнтів гранту ГФ, ключових
міжнародник організацій у сфері протидії ВІЛ, Комісії з нагляду
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу, МОЗ України. У якості учасників засідання також
долучається широке коло осіб.
При Групі також створено
тематичну експертну підгрупу з питань забезпечення сталості
послуг ТБ. Засідання Групи проходять на регулярній основі. На
черговому засіданні планується розглянути низку стратегічних
питань пов’язаних з удосконаленням процесу закупівлі послуг. В
межах реалізації цього завдання Групи планується створення
підгруп за участі експертів та фахівців в галузі громадського
здоров’я, публічних закупівель, фінансів тощо, в тому числі
представників ключових спільнот. Також, фахівцями Центру
проводяться робочі зустрічі з керівниками НУО, що надають
послуги, пов’язані з ВІЛ. На них обговорюються питання рутинного
впровадження діяльності в регіонах; виконання поставлених цілей в
рамках підписаних договорів; до відома слухачів доводиться
інформація по стратегічним змінами, що плануються.
5. У рамках реалізації гранту Глобального фонду Центр з 2021 р.
координує напрям «Надання регіонам технічної допомоги для
розвитку міжвідомчої та міжгалузевої координації для забезпечення
ефективної стійкої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ в
умовах реформування системи охорони здоров’я». Предмет цього
напрямку – підтримка та посилення роботи регіональних рад з
координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (регіональні координаційні ради). В рамках
напрямку розроблено 25 Меморандумів про взаєморозуміння та
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співпрацю з ОДА та обласними радами, проводяться онлайн-зустріч
для секретарів регіональних координаційних рад 24 областей і м.
Київ та керівників національних організацій, що представляють
спільноти уразливі до ВІЛ/ТБ груп, ЛЖВ, ЧСЧ, ЖКС, ЛВІН,
спільноти ТБ, ув’язнені, жінки з ВІЛ, жінки ЛВІН, проведено робочу
нараду в онлайн-режимі щодо основних напрямів для забезпечення
ефективної роботи регіональних рад з координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». За участю 75
голів ОДА, заступники голів і 24 областей і м. Київ, проведено
самооцінку 25 регіональних рад за підсумками 2020р.
6. 10 лютого 2021 Центр і Державна служба України з лікарських
засобів та контролю наркотиками провели спільну зустріч та
підписали меморандум про співпрацю в рамках гранту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Метою
є більш тісна взаємодію з обміну даними про препарати,
гармонізація законодавства України з вимогами ЄС у сфері
контролю якості лікарських засобів завдяки доступу до Британської
та Американської фармакопей. Крім того,
буде підвищено
кваліфікацію персоналу лабораторій згідно з вимогами ВООЗ, а
також модернізовано інформаційну систему «Лабораторний
комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції».
7. 15 березня 2021 Центр і НСЗУ провели спільну зустріч та
підписали Меморандум, який спрямований на підтримку та
посилення роботи НСЗУ в розробці та інтеграції функціоналу ЕСОЗ
(Електронної системи охорони здоров’я). ЕСОЗ є одним з основних
інструментів впровадження нової моделі фінансування медичної
галузі. Адміністрація ліків на вторинному та третинному рівнях
надання медичної допомоги. Ці модулі прискорять перехід до
надання медичної допомоги в амбулаторних умовах та призначення
схем лікування пацієнтам з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом,
вірусними гепатитами та психічними та поведінковими розладами
внаслідок вживання опіоїдів, а також іншими захворюваннями.
8. 28 квітня 2021р. проведено зустріч та підписано меморандум з
ДП «Електронне здоров’я». Співпраця надасть змогу модернізувати
державний реєстр лікарських засобів та реєстр товарів медичного
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Абзац 10 пункту 2.
«для уникнення переривань програм
прискорити підписання субгрантових угод
за результатами проведених конкурсів.»

Основні
реципієнти
грантів
Глобального
фонду

10. Абзац 3 пункту 3.
«затвердити рекомендації Комісії з нагляду,
що додаються, та основними реципієнтами
забезпечити їх виконання;»

Основні
реципієнти
грантів
Глобального
фонду

9.

призначення, та інструменту для інтеграції даних з іншими
інформаційними системами в системі охорони здоров’я.
9.
На
постійній
основі
проводяться
колаборативи
мультидисциплінарних регіональних команд, зустрічі АРТ-сайтів,
моніторингові візити за всіма напрямками, воркшопи, технічні
консультації, навчальні семінари, обговорення із партнерами
оперативних запитів.
Альянсом укладено угоди про надання грантів із субреципієнтами
за програмою ГФ з початком роботи проектів з 16.01.2021. Перелік
СР за напрямками, ключовими індикаторами та обсягами
фінансування у розрізі регіонів можна знайти за посиланням:
https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Informatsiya-shhodosubgrantuvannya.pdf. В квітні 2021 року укладено договір між
Центром та ГО «Альянс.Глобал» щодо проведення національної
інформаційної кампанії з доконтактної профілактики (ДКП).
Суб-грантові угоди в рамках реалізації програми Глобального
фонду на 2021 рік «100% ЖИТТЯ» укладені зі всіма суб-грантерами.
За напрямом M156 «Посилення спроможності спільноти ВІЛпозитивних жінок» буде найближчим часом переоглошено конкурс,
за погодженням з Глобальним фондом.
Згідно з протоколом онлайн-засідання Національної ради від 28
січня 2021 року затверджено до виконання рекомендації Комісії з
нагляду Національної ради, зокрема основним реципієнтам грантів
Глобального фонду рекомендовано забезпечити:
1) підготовку спільного плану щодо виконання умов надання
грантів на 2021–2023 роки із зазначенням необхідних
заходів, термінів та відповідних виконавців (далі – План)
2) оприлюднення на сайтах організацій інформації про нову
грантову програму на 2021–2023 роки;
3) формування за участі партнерів (зокрема в рамках роботи
Стратегічної групи) плану підготовки проєктів змін та
доповнень до нормативних актів та законодавства щодо
вдосконалення процесу планування, закупівель та
моніторингу послуг щодо ВІЛ за державний кошт, що
актуалізувалися за результатами впровадження у 2019–2020
роках Плану 20-50-80.
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З метою забезпечення виконання основними реципієнтами
рекомендацій Комісії з нагляду, МОЗ України було направлено
відповідні листи основним реципієнтам від 23.03.2021 № 2604/8676/2-21 та № 8975/2-21 з проханням вжити заходи для
виконання рекомендацій та надати відповідні підтверджуючі
документи щодо цього. Матеріали, надані основними реципієнтами
щодо виконання рекомендацій, Секретаріатом передано Комісії з
нагляду для ознайомлення.
11. Абзац 4 пункту 3.
Секретаріат
Секретаріатом Національної ради підготовлено відповідний проєкт
«погодити оновлену форму Картки Національної наказу МОЗ, який погоджено структурними підрозділами МОЗ та
моніторингу програми Глобального фонду ради, МОЗ
підписано Міністром охорони здоров’я України. Наказ МОЗ
на 2021–2023 роки, що додається, та
України від 12 квітня 2021 року № 696, яким затверджено оновлену
рекомендувати її до затвердження наказом
форму Картки моніторингу програми Глобального фонду на 2021–
Міністерства
охорони
здоров’я
з
2023 роки, форму Щорічного звіту та визначено відповідальних,
визначенням відповідальних за виконання
доведено до відома та врахування в роботі основними реципієнтами
моніторингу програм Глобального фонду;»
грантів Глобального фонду листом МОЗ від 13 квітня 2021 року
№ 26-04/11332/2-21.
12. Абзац 4 пункту 5.
Секретаріат
23 березня 2021 року проведено онлайн-засідання Національної
«Секретаріату Національної ради спільно з Національної АКСМ-ТБ групи, у ході якої представлено та обговорено попередні
Національною групою з питань адвокації, ради, МОЗ,
результати
заповнення
Контрольного
переліку
питань,
комунікації та соціальної мобілізації у сфері Національна розробленого ВООЗ, який складається з трьох додатків:
протидії
туберкульозу,
національним АКСМ-ТБ
«Міністерства/органи влади, залучені до ліквідації ТБ», «Залучення
консультантом із залученням зацікавлених група
громадянського суспільства та спільнот, яких торкнулась проблема
сторін організувати проведення оцінки
туберкульозу, до 4 компонентів багатосекторальної системи
вихідної
ситуації
за
допомогою
взаємодії та підзвітності щодо подолання ТБ на рівні країни» та
Контрольного
переліку
питань,
«Прийняття та впровадження настанов ВООЗ щодо протидії
розробленого ВООЗ, та внести результати
туберкульозу».
оцінки на розгляд та затвердження на
Також МОЗ спільно з Секретаріатом Національної ради направлено
черговому засіданні Національної ради;»
до центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) запит (лист МОЗ
від 29.03.2021 № 26-04/9659/2-21) із проханням заповнити «Анкету
для вивчення практик та підходів центральних органів виконавчої
влади у сфері протидії туберкульозу та організації міжвідомчої
взаємодії за зазначеним напрямом», яка розроблена консультантом
ВООЗ
та
розміщена
Секретаріатом
за
посиланням:
https://forms.gle/u5fJ8gyCBW9JrxgDA.
Очікується, що в анкетуванні візьмуть участь 22 ЦОВВ:
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1. Міністерство охорони здоров'я України
2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України
3. Міністерство фінансів України
4. Міністерство юстиції України
5. Міністерство освіти та науки України
6. Міністерство соціальної політики України
7. Міністерство внутрішніх справ України
8. Міністерство молоді та спорту України
9. Міністерство закордонних справ України
10. Міністерство у справах ветеранів України
11. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України
12. Міністерство оборони України
13. Міністерство розвитку громад та територій України
14. Міністерство культури та інформаційної політики України
15. Державна служба України з питань праці
16. Державна служба статистики України
17. Державна служба зайнятості України
18. Державна міграційна служба України
19. Національна поліція України
20. Національна служба здоров'я України
21. Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
22. Національна соціальна сервісна служба України
Крім того, Секретаріатом Національної ради 17 березня 2021 року
взято участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на
тему: «Протидія туберкульозу в умовах пандемії, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», у ході яких представлено питання
«Багатосекторальний механізм взаємодії та підзвітності щодо
виконання зобов’язань Політичної декларації ООН з питань
туберкульозу: від вихідної оцінки до огляду на найвищому
державному рівні». В Рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної
Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування на тему: «Протидія туберкульозу в умовах
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пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які були
схвалені 14 квітня 2021 року, враховані пропозиції Секретаріату, а
саме:
1) Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування звернутися до Офісу
Президента України з проханням розглянути можливість підготовки
відповідного Указу Президента України щодо запровадження з 24
березня 2022 року до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
щорічного скликання наради високого рівня в Офісі Президента
України за участі ключових зацікавлених сторін з метою
обговорення результатів реалізації заходів протидії ТБ та прийняття
відповідних управлінських рішень на найвищому політичному рівні
країни;
2) Кабінету Міністрів України рекомендовано активізувати
міжгалузеву взаємодію у сфері протидії ТБ та забезпечити
створення Національної дорожньої карти на 2021–2023 роки щодо
впровадження механізму багатосекторальної взаємодії та
підзвітності з реалізації політичних зобов’язань та цільових
орієнтирів для ліквідації ТБ, а також забезпечити підготовку та
подання річного Національного звіту, в тому числі з впровадження
Національної дорожньої карти на 2021-2023 роки щодо
впровадження механізму багатосекторальної взаємодії та
підзвітності, для огляду на нараді високого рівня за участі
зацікавлених сторін.
13. Абзац 5 пункту 5.
ДУ «Центр
Проєкт звіту щодо стану виконання в Україні Політичної декларації
«ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ громадського ООН з питань туберкульозу відповідно до механізму
України» згідно з пропозиціями, які будуть здоров’я
багатосекторальної підзвітності оприлюднено на сайті МОЗ.
надані членами Національної ради та МОЗ
іншими
зацікавленими
сторонами, України»
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
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14.

15.

16.

17.

оприлюднення та інформування Кабінету
Міністрів України
до 5 березня 2021 року.»
Рішення за результатами заочного розгляду питань у період 2-13 квітня 2021 року
Пункт 2.
Секретаріат
Положення про Комітет з регіональної політики у новій редакції
«Схвалити
внесення
запропонованих Національної оприлюднено на сайті МОЗ.
Комітетом
з
регіональної
політики ради
Національної ради змін та доповнень до
Положення про Комітет, затвердивши його
у новій редакції, що додається.»
Пункт 3.2.
Секретаріат
Кодекс етичної поведінки для членів КМК у новій редакції
«Схвалити внесення відповідних доповнень Національної оприлюднено на сайті МОЗ.
до Кодексу етичної поведінки для членів ради
КМК,
затвердженого
рішенням
Національної ради від 1 березня 2018 року,
затвердивши його у новій редакції, що
додається.»
Пункт 3.3.
Керівництво Форма про прийняття переглянутого Кодексу етичної поведінки для
«Погодити
підписання
головою Національної членів КМК підписана головою Національної ради та головою
Національної ради та головою Секретаріату ради
Секретаріату Національної ради 13 квітня 2021 року.
Національної ради форми про прийняття
переглянутого Кодексу етичної поведінки
для членів КМК, що додається.»
Пункт 3.4.
Секретаріат
15 квітня 2021 року Секретаріатом Національної ради надіслано
«Доручити Секретаріату Національної ради Національної електронною поштою у підрозділ з питань етики Глобального фонду
надіслати у підрозділ з питань етики ради
(на адресу GlobalFundEthics@theglobalfund.org) підписану форму
Глобального фонду підписану форму про
про прийняття переглянутого Кодексу етичної поведінки для членів
прийняття переглянутого Кодексу етичної
КМК та підписаний протокол про заочний розгляд питань у період
поведінки для членів КМК та про прийняті
з 2-13 квітня 2021 року з англійським перекладом.
рішення щодо цього
до 15 квітня 2021 року.»

