ПОРЯДОК ДЕННИЙ
онлайн-засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
22 червня 2021 року
9:30 – 12:30 год.
Платформа Zoom:
Meeting ID: 832 7120 7459
Passcode: 103412
Головуючий – Міністр охорони здоров’я України Ляшко В. К.
1. Вступне слово голови Національної ради щодо прийняття нової
Політичної декларації ООН з ВІЛ та СНІДу до 2030 року, оновлення
складу Національної ради, стану виконання її рішень та погодження
проєкту порядку денного засідання.
Доповідач: ЛЯШКО Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров’я України,
голова Національної ради.
Виступ – до 10 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.
2. Розгляд та затвердження проєкту Запиту України на фінансування в
рамках механізму реагування на COVID-19 (C19RM) до Глобального
фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі –
Глобальний фонд).
Доповідач: КУЗІН Ігор Володимирович – заступник Міністра охорони здоров’я
– головний державний санітарний лікар України, голова Секретаріату
Національної ради.
Виступ – до 20 хвилин.
Обговорення – до 30 хвилин.
3. Про результати реалізації основними реципієнтами грантів
Глобального фонду протягом 2020 року, у тому числі стану виконання
Плану переходу (План 20-50-80) та спеціальних умов грантових угод
за попередній трирічний грантовий цикл (2018–2020 роки):
досягнення, проблеми та перспективи.
Співдоповідачі:
ШЕРЕМБЕЙ Дмитро Олегович – голова Координаційної ради благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», заступник
голови Національної ради.
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КЛЕПІКОВ Андрій Олександрович – виконавчий директор міжнародного
благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я».
РОДИНА Роман Анатолійович – Генеральний директор
громадського здоров’я МОЗ України», член Національної ради.
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Виступи – до 45 хвилин (по 15 хвилин на кожного доповідача).
Обговорення – до 15 хвилин.
4. Результати нагляду та аналізу стану впровадження в Україні Плану
переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів Глобального фонду в
Україні у 2020 році – першому півріччі 2021 року.
Доповідач: КУРПІТА Володимир Іванович – член Комісії з нагляду Національної
ради.
Виступ – до 15 хвилин.
Обговорення – до 15 хвилин.
5. Про результати оцінки вихідної ситуації за допомогою Контрольного
переліку питань, розробленого ВООЗ в рамках запровадження в
Україні механізму багатосекторальної підзвітності згідно з
резолюцією Наради високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з
питань туберкульозу.
Співдоповідачі:
ЛИТОВКА Сергій Леонідович – керівник експертної групи з питань
імунопрофілактики, розвитку програм профілактики інфекційних захворювань,
розбудови системи епідеміологічного нагляду та моніторингу за
захворюваннями Директорату громадського здоров’я та профілактики
захворюваності Міністерства охорони здоров’я України.
КУРПІТА Володимир Іванович – консультант Європейського Регіонального
Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Виступи – до 20 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.
6. Різне.

