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Членам Національної ради з питань
протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (за списком)
Про заочний розгляд питань

Шановні колеги!

$`5ABA0|SUWQYq¢®¡¥¡¤¡®¡¥

Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції
Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада) звертається з таким.
До Міністерства надійшло звернення МБФ «Альянс громадського
здоров’я» (далі – Aльянс) з проханням схвалити подання регіональної заявки до
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі –
Глобальний фонд) консорціумом регіональних організацій на чолі з Альянсом,
який включає Європейське бюро ВООЗ, 100% Life, Інститут аналітики та
адвокації, EHRA, ECOM, EKHN, ENPUD, Центр PAS, SEE RCN, місцеві
організації громадянського суспільства. Копія листа-звернення Альянса разом
із описом програми додаються.
Разом із цим додатково інформуємо.
Відповідно до рішення Комітету з регіональної політики Національної
ради (далі – Комітет) від 25 лютого 2021 року пропонується внести зміни та
доповнення до Положення про Комітет, які додаються, згідно з якими
пропонується розширити склад Комітету.
Згідно з повідомленням Глобального фонду від 9 березня 2021 року
оновлено Кодекс етичної поведінки для членів Координаційних механізмів
країн (КМК), функцію якого виконує Національна рада. Переглянутий Кодекс
етичної поведінки для членів КМК включає ключові зміни щодо
відповідальності членів КМК за заборону, запобігання і реагування на
переслідування і зловживання владою, сексуальну експлуатацію, сексуальне
насильство і сексуальне домагання, а також сексуальну активність з дітьми в
контексті програм Глобального фонду.
Переглянутий Кодекс етичної поведінки для членів КМК опублікований у
лютому 2021 року (додається англійською та російською мовами), також
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доступний на веб-сторінці Глобального фонду і пояснює різні доступні для
членів КМК канали звітування.
Секретаріатом внесено відповідні доповнення (сторінки 9-10) до Кодексу
етичної поведінки для членів КМК, затвердженого рішенням Національної ради
від 1 березня 2018 року, що додається.
Враховуючи зазначене вище, звертаємося до членів Національної ради з
проханням ознайомитися з матеріалами, що додаються, та погодити їх шляхом
заочного розгляду та листування.
Будемо вдячні отримати від вас лист з відповіддю щодо вашої позиції про
підтримку проєкту рішення за результатами розглянутих зазначених вище
матеріалів, що додається, на електронну адресу Секретаріату Національної
ради: liubov.kravets@undp.org до 9 квітня 2021 року.
Додаток: на 86 арк.
З повагою
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Міністр, голова Національної ради
з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Короєва Ірина
066-086-50-66

Максим СТЕПАНОВ

