Додаток до Інформації про результати здійснення
Національною
радою
питань
протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у
сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
у 2018 році
Стан виконання Плану роботу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік (далі - Рада)
№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

1.

Підготовка та розгляд звіту про
діяльність Ради у 2017 році та плану
роботи на 2018 рік

1 березня
2018 року

2.

Підготовка та розгляд звіту про
результати наглядової діяльності
Ради
за
реалізацією
грантів
Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) у 2017 році
та Плану нагляду на 2018 рік
Опрацювання, розгляд та схвалення
організаційних питань, спрямованих
на
забезпечення
ефективної
діяльності Ради та її робочих органів

1 березня
2018 року

Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду у 2017 році та
стану підписання грантових угод з
Глобальним фондом на 2018–2020
роки

1 березня
2018 року

3.

4.

1 березня
2018 року

Відповідальні

Стан виконання

МОЗ України, Секретаріат Виконано.
Ради, голови Комітетів та Під час засідання Ради 1 березня 2018 року
Комісії з нагляду
розглянуто звіт про діяльність Ради у 2017 році та
затверджено план роботи Ради на 2018 рік.
Голова Комісії з нагляду
Виконано.
Під час засідання Ради 1 березня 2018 року
розглянуто звіт про результати наглядової діяльності
Ради у 2017 році та затверджено План нагляду на
2018 рік.
МОЗ України, Секретаріат Виконано.
Ради, голови Комітетів та Під час засідання Ради представлено та схвалено
Комісії з нагляду
проект Кодексу етики та службової поведінки для
членів
координаційних
механізмів
країн,
розроблений Глобальним фондом, та рекомендовано
до виконання членами Ради.
Основні
реципієнти Виконано.
грантів
Глобального На засіданні Ради 1 березня 2018 року заслухано
фонду
звіти Основних реципієнтів про результати
реалізації грантів у 2017 році та стан підписання
грантових угод з Глобальним фондом на 2018–2020
роки.
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

Виконано.
На засіданні Ради 1 березня 2018 року представлено
інформацію щодо проекту Національної АКСМ
стратегії. Листом МОЗ від 27.03.2018 № 05.2-08/7755
до обласних та Київської міської держадміністрацій,
зацікавлених сторін поінформовано про проект
Національної
АКСМ
стратегії
та
його
доопрацювання. На засіданні Ради 13 грудня 2018
року Національну АКСМ стратегію представлено та
схвалено, яку листом МОЗ України від 09.01.2019
№ 05.2-08/543 до членів Ради, обласних та Київської
міської держадміністрацій, зацікавлених сторін
направлено до відома та врахування у роботі.
Виконано.
З метою забезпечення постійного моніторингу стану
забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними,
АРВ-препаратами
та
препаратами для замісної підтримувальної терапії
членам Ради перед та під час кожного засідання
надавалася інформація про поточний стан
забезпечення регіонів зазначеними препаратами.
Виконано.
На засіданні Ради 12 липня 2018 року представлено
інформацію про виконання основних заходів з
реалізації Стратегії та узгоджено план дій для
впровадження Стратегії в частині
виконання
зобов’язань України щодо поступового переходу
фінансування (План 20-50-80) програм Глобального
фонду на бюджетне фінансування.

5.

Представлення проекту Національної
стратегії адвокації, комунікації та
соціальної мобілізації для підтримки
Національної програми протидії
туберкульозу в Україні на 2018–2021
роки (далі – проект Національної
АКСМ стратегії)

1 березня
2018 року,
13 грудня
2018 року

Партнерство «Зупинимо
туберкульоз. Україна», БО
«Фундація «Громадський
рух
«Українці
проти
туберкульозу»

6.

Поточний стан забезпечення регіонів
України протитуберкульозними та
АРВ-препаратами, препаратами для
ЗПТ

1 березня
2018 року,
12 липня
2018 року,
13 грудня
2018 року

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України»

7.

Стан виконання плану заходів з
виконання Стратегії забезпечення
сталої
відповіді
на
епідемії
туберкульозу,
в
тому
числі
хіміорезистентного,
та
ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020
року (далі - Стратегія), спрямованих
на виконання зобов’язань України
щодо
поступового
переходу
фінансування
(План
20-50-80)
програм Глобального фонду на

12 липня
2018 року

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України, Основні
реципієнти
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

бюджетне фінансування

Аналіз ризиків та перешкод для
впровадження програми Глобального
фонду в рамках нових грантів на
2018 – 2020 роки у зоні АТО, на
непідконтрольних
територіях
Донецької та Луганської областей, а
також в АР Крим

1 березня,
12 липня
2018 року

Основні реципієнти

Огляд результатів реалізації у 2017
році
заходів
Загальнодержавної
цільової
соціальної
програми
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
в
Україні на 2014-2018 роки (далі –
Програма)
10. Підготовка, розгляд та затвердження
змін та доповнень до Примірного
положення про регіональні ради з
питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та
їхнього
Типового Регламенту

ІІ квартал

Міністерство
охорони
здоров’я України, ДУ
«Центр
громадського
здоров’я МОЗ»

12 жовтня
2018 року,
13 грудня
2018 року

Комітет з регіональної
політики
Національної
ради, Секретаріат Ради

8.

9.

Виконано.
Питання щодо механізмів ефективного виконання
програм Глобального фонду в АР Крим обговорено
та узгоджено під час засідань Національної ради 1
березня та 12 липня 2018 року. Додатково
опрацьовано питання під час окремої робочої
зустрічі за участі Основних реципієнтів (5 червня
2018 року).
Не виконано.
Зазначене питання було тричі внесено Секретаріатом
Ради до порядку денного засідань Комітету з
програмних питань, зокрема 1 червня 2018 року, 3
липня 2018 року, 10 серпня 2018 року, проте
доповідь не було представлено.
Виконано.
З метою приведення Примірного положення про
регіональні ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу та їхнього Типового Регламенту
у відповідність до оновленого Положення про Раду,
зокрема в частині залучення осіб, які представляють
ключові спільноти, до роботи регіональних/місцевих
рад на спільному засіданні комітетів Ради 12 жовтня
2018 року представлено та обговорено проекти
зазначених документів у новій редакції, які 13
грудня 2018 року затверджено Радою. Листом МОЗ
України від 09.01.2019 № 05.2-08/543 до членів
Національної ради, обласних та Київської міської
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

11. Забезпечення
узгодження
на
державному
рівні
можливих
механізмів надання Глобальному
фонду привілеїв та імунітетів

21 лютого,
17 травня
2018 року

МОЗ
України,
представники Основних
реципієнтів, Комісія з
нагляду, за участі МЗС
України

12. РВрахування
нових
вимог
та
орекомендацій Глобального фонду до
з Координаційних механізмів країн
(далі – КМК) у діяльності Ради та її
робочих органів

12 липня
2018 року

МОЗ України, Секретаріат

13. Ознайомлення з інформацією про
результати наглядової діяльності та
хід реалізації Плану нагляду на 2018
рік

12 липня
2018 року

Голова Комісії з нагляду

Стан виконання

держадміністрацій, зацікавлених сторін затверджені
документи направлено до відома та врахування у
роботі.
Виконано.
Питання обговорено та узгоджено під час:
1) погоджувальної наради в МОЗ (21 лютого 2018
роу);
2) наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра
України 17 травня 2018 року, за результатами якої
МОЗ підготовлено відповідний законопроект, який
схвалено Урядом України та подано до Верховної
Ради України 21 вересня 2018 року (№ 9115).
Виконано.
Під час засідання Ради 12 липня 2018 року
розглянуто та схвалено зміни і доповнення до
Регламенту діяльності Ради та Політики уникнення
конфлікту інтересів у відповідності до нових вимог
Глобального фонду, визначених у Кодексі етичної
поведінки членів КМК
Виконано.
З метою забезпечення ефективного нагляду за
реалізацією грантів Глобального фонду інформація
про результати наглядової діяльності за І півріччя
2018 року представлена на засіданні Ради 12 липня
2018 року, за 9 місяців 2018 року – надіслано членам
Ради для ознайомлення в матеріалах до засідання
Ради 13 грудня 2018 року.
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

14. Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду у першому
півріччі 2018 року

13 грудня
2018 року

Основні реципієнти

15. Ключові досягнення та виклики у
виконанні умов Паризької декларації
прискорення дій у подоланні епідемії
СНІДу у містах Київ та Одеса

10 серпня
2018 року

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України» ПРООН,
ЮНІСЕФ, ЮНЕЙДС, БО
«Всеукраїнська
мережа
ЛЖВ», МБФ «Альянс
громадського здоров'я»

16. Стан досягнення країною цілей 100денної дорожньої мапи в рамках
Глобальної
коаліції
з
питань
профілактики

3 липня
2018 року

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
ЮНЕЙДС

17. Про
впровадження комплексного
плану заходів для отримання
Україною
міжнародного
сертифікату щодо елімінації ВІЛ
серед дітей

12 липня
2018 року,
13 грудня
2018 року

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України»

Стан виконання

Виконано.
Для забезпечення моніторингу виконання програм
Глобального фонду та вжиття відповідних заходів з
метою ефективної реалізації грантів на засіданні
Ради 13 грудня заслухано звіти Основних
реципієнтів про результати реалізації грантів
Глобального фонду у першому півріччі 2018 року.
Частково виконано.
Під час позачергового засідання Комітету з
програмних питань 10 серпня 2018 року прийнято
низку узгоджених рішень щодо впровадження
заходів з метою досягнення зобов’язань міських
голів посилити заходи протидії епідемії ВІЛ-інфекції
у містах через досягнення цільових показників 90–
90–90.
Виконано.
Під час засідання Комітету з програмних питань 3
липня 2018 року заслухано інформацію щодо стану
виконання країною цілей 100-денної дорожньої мапи
в рамках Глобальної коаліції з питань профілактики
та прийнято низку узгоджених рішень.
Виконано.
Під час засідань Ради 12 липня та 13 грудня
головуючим поінформовано членів Ради та
присутніх про стан впровадження заходів для
отримання Україною міжнародного сертифікату
щодо елімінації ВІЛ серед дітей.
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№
Питання для розгляду/назва
заходу
18. Огляд результатів реалізації у 2018
році плану забезпечення стійкості
програм
протидії
ВІЛ
та
туберкульозу в контексті переходу
до
фінансування
за
рахунок
внутрішніх ресурсів – державного та
місцевих бюджетів (План 20-50-80)
19. Про результати моніторингових
візитів Національної
ради
до
Одеської та Закарпатської областей

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

12 липня
2018 року

ДУ «Центр громадського Виконано.
здоров'я МОЗ України»
Під час засідання Ради 12 липня 2018 року
заслухувано
інформацію
про
результати
впровадження Плану 20-50-80 та затверджено
перелік подальших заходів.

29 березня
2018 року

Члени Комітету з питань Виконано.
регіональної
політики Під час засідання Комітету з регіональної політики
Ради – учасники візитів
29 березня 2018 року схвалено рекомендації
регіонам за результатами візитів.
Шеремет С., Комітет з Виконано.
регіональної
політики Під час засідання Комітету з регіональної політики
Національної
ради, 29 березня 2018 року вирішено доопрацювати та
Секретаріат Ради
внести для розгляду на затвердження «Політики
залучення до регіональних/місцевих рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
вразливих груп та представників спільнот людей, які
живуть з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом» після
приведення у відповідність до затверджених
Положення та Регламенту регіональних рад у новій
редакції
Басенко А., Шеремет С., Виконано.
Комітет з регіональної Під час спільного засідання комітетів Ради 12
політики
Ради, жовтня 2018 року проекти Примірного положення
Секретаріат Ради
про регіональні ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу та їхнього Типового
Регламенту у новій редакції представлено,
обговорено та погоджено.

20. Опрацювання
питання
щодо
механізмів
залучення
до
регіональних/місцевих рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу вразливих груп та
представників спільнот людей, які
живуть
з
ВІЛ-інфекцією
та
туберкульозом

29 березня
2018 року

21. Підготовка
та
узгодження
пропозицій щодо внесення змін та
доповнень до Примірного положення
про регіональні ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та їхнього Типового
Регламенту

12 жовтня
2018 року
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№

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

22. MSMIT як ефективне міжнародне
керівництво по роботі з ЧСЧ

29 березня
2018 року

С. Шеремет,
група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет
з
питань
регіональної
політики
Ради

Виконано.
Інформацію про MSMIT як ефективне міжнародне
керівництво по роботі з ЧСЧ заслухано на засіданні
Комітету з регіональної політики 29 березня 2018
року.

23. Опрацювання
пропозицій
за
результатами аналізу діючих та
запланованих
до
розроблення
відповідних регіональних програм на
предмет включення до них заходів,
спрямованих
на
боротьбу
з
туберкульозом, а також включення
цих питань до розгляду на
засіданнях регіональних рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
24. Розгляд питання щодо можливих
шляхів вирішення питання виділення
органами місцевого самоврядування
обов'язкової
квоти
приміщень,
придатних для роботи недержавних
організацій (НУО), що працюють з
ключовими групами в контексті
ВІЛ/СНІДу та ЛЖВ
25. Аналіз
впровадження
на
регіональному
рівні
моделі
«соціального
замовлення»
для
надання послуг ключовим групам
ризику

29 березня
2018 року

Горбасенко І.М., Комітет з Виконано частково.
регіональної
політики Заслухано на засіданні Комітету з регіональної
Ради
політики 29 березня 2018 року інформацію про
попередні
результати
дослідження
«Оцінка
правового середовища щодо туберкульозу в
Україні», проведеного спільно ПРООН та
Партнерством «Зупинимо туберкульоз», на основі
якого розроблено пропозиції та рекомендації щодо
впровадження
відповідних
заходів
як
на
національному рівні, так і на рівні регіонів.

ІІ квартал

Дорохова
Ю.,
БО
“Всеукраїнська
Ліга
“Легалайф”,
Спільнота
РКС, Шеремет С.П., Група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з регіональної
політики Ради
Комітет з регіональної
політики
Ради
із
залученням представників
Мінсоцполітики

Питання для розгляду/назва
заходу

29 березня
2018 року

Не виконано.

Виконано.
Заслухано на засіданні Комітету з регіональної
політики 29 березня 2018 року інформацію про
результати дослідження за підтримки ПРООН
«Оцінка та аналіз існуючих та доступних правових
механізмів та моделей роботи, які можуть бути
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

використані національними/місцевими партнерами
для сталості зусиль в боротьбі з ВІЛ/СНІД та
туберкульозом», яке окреслює ситуацію щодо
впровадження механізму соціального замовлення у
Львівській та Дніпропетровській областях.
26. Розробка
та
впровадження
національної та регіональних PRстратегій в контексті профілактики,
виявлення ВІЛ та здорового способу
життя серед ЧСЧ

ІІІ квартал

С. Шеремет,
Не виконано.
група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з регіональної
політики Ради

27. Щодо стану надання медичної
допомоги пацієнтам з ВІЛ/ТБ на
підконтрольних територіях України
Луганського та Донецького регіонів

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з регіональної
політики Ради

28. Аналіз
стану
залучення
до
регіональних/місцевих рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
представників
уразливих груп (ЧСЧ, СІН, ЖКС,
підлітки та молодь)

ІІІ квартал

29. Стан
координації зусиль
між
соціальною та медичною службами з
метою
покращення
виявлення
туберкульозу
серед
осіб,
які
належать до груп ризику, зокрема
внутрішньо
переміщених
осіб:
презентація
алгоритму

IV квартал

Комітет з регіональної Виконано частково.
політики Ради
Інформація про залучення до регіональних рад з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
представників уразливих груп (ЧСЧ, СІН, ЖКС,
підлітки та молодь) секретаріатом Ради зібрана та
надіслана представникам Національної платформи
спільнот для врахування та використання у роботі.
ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
МГО
«Соціальні
ініціативи з охорони праці
та здоров’я», Комітет з
регіональної
політики
Ради
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

напрацьованого в результаті проекту
«Тобі слід знати про ТБ»
30. Підготовка та виконання плану
переходу програм профілактики,
догляду та підтримки для ЧСЧ (план
20-50-80) в регіонах, на бюджетні
кошти в 2019 році:
ризики та
виклики
31. Забезпечення сталості послуг для
ЧСЧ після переходу з донорського на
бюджетне фінансування: врахування
потреб
спільноти,
пакетів
профілактичних послуг, механізму
фінансування та вартості клієнта

ІV квартал

С. Шеремет,
Не виконано.
група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з регіональної
політики Ради

23 лютого
2018 року

Чернишев А.В., група ЧСЧ,
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет
з
програмних
питань Ради

32. Про
стан
забезпечення
СІН
програмами
ЗПТ.
Подолання
криміналізації щодо СІН

1 червня,
3 липня,
12 жовтня
2018 року

Спільнота СІН, Басенко
А.,
МБФ
«Альянс
громадського здоров'я»,
Комітет з програмних
питань Ради

33. Дискримінація і стигма
ВІЛпозитивних ЧСЧ в Україні і в
Українській гей-спільноті зокрема та
її вплив на хід боротьби з епідемією
ВІЛ/СНІД в Україні. Відсутність
спільноти ВІЛ-позитивних ЧСЧ в
перелікові спільнот, що включені в

23 лютого
2018 року

ВБО «Час життя плюс»,
Комітет з програмних
питань Ради

Виконано.
Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань 23 лютого 2018 року. Прийнято
низку узгоджених рішень щодо потреб та
наповнення пакетів медико-соціальних послуг для
ЧСЧ за кошти державного/місцевих бюджетів та
визначення механізму(ів) фінансування послуг для
ЧСЧ.
Виконано.
Питання розглянуто в рамках засідань Комітету з
програмних питань 1 червня 2018 року та 3 липня
2018 року, а також спільного засідання Комітетів
Ради 12 жовтня 2018 року. Прийнято низку
узгоджених рішень, в тому числі щодо внесення змін
до нормативних актів Кабінету Міністрів та МОЗ
України.
Виконано.
Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань 23 лютого 2018 року. Прийнято
низку узгоджених рішень щодо доцільності
перегляду послуг для ВІЛ-позитивних ЧСЧ в рамках
діючих програм Глобального фонду.
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№
Питання для розгляду/назва
заходу
програми Глобального Фонду в
гранти України на 2018-2020 роки
34. Щодо
розроблення
прозорих
механізмів звітності представників
спільнот в рамках комунікації зі
спільнотами, забезпечення контролю
комунікацій представників спільнот
зі спільнотами, змістовної прозорості
процесів, що відбуваються на
засіданнях Ради, для спільнот
35. Про професійну захворюваність
медичних
працівників
ВІЛінфекцією/СНІДом, туберкульозом
та
парентиральними
вірусними
гепатитами:
якість
надання
первинної медичної допомоги й
розслідування
при
виробничих
травмах та у зв’язку з умовами праці,
забезпечення
фінансування
профілактичних програм і цільових
заходів у виробничому середовищі
36. Комплексний
пакет
послуг
з
виявлення, догляду та лікування
ВІЛ-інфекції, туберкульозу (ТБ),
мультирезистентного туберкульозу
(МРТБ) та вірусного гепатиту С
(ВГС) в пенітенціарних установах:
проблеми та бар’єри на шляху
впровадження
37. Впровадження системи раннього
виявлення дітей хворих на ВІЛ, які

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

23 лютого
2018 року

Дорохова Ю., член Ради Виконано.
від спільнот, Комітет з Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань Ради
програмних питань 23 лютого 2018 року. Знято з
обговорення та прийняття рішень, як таке що не
було представлено по суті та не належить до
компетенції комітету.

23 лютого
2018 року

Легков В., Федерація
професійних
спілок
України,
Комітет
з
програмних питань Ради

23 лютого
2018 року

Представництво РАТН в Виконано.
Україні,
Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань 23 лютого 2018 року. Прийнято
низку узгоджених рішень щодо впровадження
комплексного пакету послуг з виявлення, догляду та
лікування
ВІЛ-інфекції,
туберкульозу
(ТБ),мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) та
вірусного гепатиту С (ВГС) в пенітенціарних
установах .
Мінсоцполітики, Комітет Не виконано.
з програмних питань Ради

ІІ квартал

Виконано.
Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань 23 лютого 2018 року. Прийнято
узгоджене рішення щодо вдосконалення заходів з
попередження
професійної
захворюваності
медичних
працівників
ВІЛ-інфекцією/СНІДом,
туберкульозом та парентиральними вірусними
гепатитами.
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№
Питання для розгляду/назва
заходу
перебувають у закладах соціального
захисту дітей та обслуговування, до
проекту Закону України «Про
затвердження
Загальнодержавної
цільової програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2019-2024 роки»
38. . Щодо
національного
плану
впровадження
нових
протитуберкульозних препаратів та
режимів лікування хворих на
туберкульоз. Стан впровадження
нових
протитуберкульозних
препаратів (бедаквіліну, деламаніду)
39. Проблеми
формування
Національного переліку основних
лікарських
засобів
в
розділі
препаратів, що застосовуються для
лікування хворих на ВІЛ/СНІД і
супутні захворювання в Україні
40. Про
результати
впровадження
заходів
щодо
розвитку
міжрегіональних тренінгових центрів
щодо навчання фахівців з питань
ВІЛ-інфекції
в
системи
реформування охорони здоров’я та
післядипломної підготовки
41. Розширення доступу до тестування
на ВІЛ на рівні спільнот

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

1 червня
2018 року

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України,
Комітет з програмних
питань Ради

Виконано.
Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань 1 червня 2018 року. Прийнято
рішення з рекомендаціями щодо впровадження
нових протитуберкульозних препаратів.

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради, ВБО «Час
життя плюс»

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
керівники
міжрегіональних
тренінгових центрів щодо
навчання
фахівців
з
питань
ВІЛ-інфекції,
Комітет з програмних
питань Ради
ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

ІІ квартал
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№

Термін
виконання

Відповідальні

42. Робота з ЧСЧ, які вживають хімічні
речовини та практикують хімсекс –
актуалізація
питання
щодо
зменшення шкоди та зменшення
нових випадків ВІЛ та ІПСШ

3 липня
2018 року

Чернишев А.В., група ЧСЧ,
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з програмних
питань Ради

43. Впровадження
нових
моделей
профілактики ВІЛ серед ЧСЧ в
Україні:
проміжні
результати
пілотного
проекту
щодо
впровадження
доконтактної
профілактики (PrEP) в Києві

3 липня
2018 року

44. Розгляд
пропозицій
щодо
використання коштів, передбачених
у державному та місцевих бюджетах
для протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

45. Профілактичні заходи щодо ВІЛінфекції в системи охорони здоров’я
України (ПреКП, ПКП, безпека
препаратів крові та інші)

IIІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет
з
програмних
питань Ради

Питання для розгляду/назва
заходу

Стан виконання

Виконано.
Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
програмних питань 3 липня 2018 року. Прийнято
рішення з рекомендаціями щодо специфічних потреб
ЧСЧ, які вживають хімічні речовини та які
практикують хімсекс, в пакеті медико-соціальних
послуг для ЧСЧ та інших заходів, спрямованих на
ЧСЧ, за бюджетні та донорські кошти
Чернишев А.В., група ЧСЧ, Виконано.
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Питання розглянуто в рамках засідання Комітету з
Комітет
з
програмних програмних питань 3 липня 2018 року. Прийнято
питань Ради
узгоджені рішення щодо результатів впровадження
пілотного проекту та планування, фінансування та
впровадження інтервенції щодо PrEP по всій Україні
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№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

46. Основні прогалини та бар’єри щодо
впровадження
стратегії
для
досягнення
цілей
лікування
ЮНЕЙДС 90-90-90

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

47. Забезпечення загального доступу
осіб з ВІЛ-інфекцією до лікування в
Україні з застосуванням сучасних
підходів та стандартів на засадах
доказової медицини

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського Не виконано.
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

48. Реалізація
завдань
та
заходів
виконання
відомчої
програми
протидії ВІЛ/СНІДу та ТБ в
установах, що належать до сфери
управління ДКВС у 2018 році

12 жовтня
2018 року

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

49. Щодо механізмів розвитку ЗПТ в
слідчих
ізоляторах
та
містах
відбування покарання

12 жовтня
2018 року

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
представники Мін’юсту,
БО “Всеукраїнська Ліга
“Легалайф”, Комітет з
програмних питань Ради

Виконано.
Питання розглянуто в рамках спільного засідання
Комітетів ради 12 жовтня 2018 року. Прийнято
низку узгоджених рішень щодо подальшого
ефективного виконання завдань та заходів
виконання відомчої програми протидії ВІЛ/СНІДу та
ТБ в установах, що належать до сфери управління
ДКВС.
Виконано.
Питання розглянуто в рамках спільного засідання
Комітетів ради 12 жовтня 2018 року. Прийнято
низку узгоджених рішень щодо механізмів розвитку
ЗПТ в слідчих ізоляторах та місцях відбування
покарання.
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50. Про стан забезпечення регіонів
України препаратами ЗПТ в умовах
переходу програм ЗПТ на державне
фінансування

1 березня,
12 липня,
13 грудня
2018 року

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України», Комітет з
програмних питань Ради

Виконано.
Забезпечено інформування членів Ради про стан
забезпечення регіонів України препаратами ЗПТ, які
закуплені за кошти державного бюджету. В рамках
засідань Ради, які відбулись у 2018 році, членам
Ради надано відповідну інформаційну довідку.

51. Важливість забезпечення прав ЧСЧ
для ефективного подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу в Україні

ІV квартал

Чернишев А.В., група ЧСЧ, Не виконано.
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з програмних
питань Ради

52. Проведення наради з актуальних
питань забезпечення сталої відповіді
на епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу

6-7 грудня
2018 року

Питання для розгляду/назва
заходу

53. Проведення наради з членами
регіональних рад з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
з питань організації ефективної
діяльності регіональних рад

МОЗ, Секретаріат Ради, Виконано.
ПРООН, партнери
6-7 грудня проведено нараду за участі 28
священнослужителів та членів релігійних громад з
метою
розробки
моделі
залучення
священнослужителів та членів релігійних громад до
регіональних рад з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та
впровадження
профілактичних програм та заходів профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також інших соціально
небезпечних захворювань.
18-19 грудня МОЗ України, Секретаріат Виконано.
2018 року
Ради, ПРООН, партнери
З
метою
забезпечення
ефективної
роботи
представників
ключових
груп
у
складі
регіональних/місцевих рад з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 18-19 грудня
2018 року спільно з партнерськими організаціями
організовано та проведено тренінг щодо навчання
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Питання для розгляду/назва
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54. Проведення зустрічей зацікавлених
сторін за участю членів Ради, Комісії
з
нагляду
та
Секретаріату
Глобального
фонду
з
метою
обговорення питань, що стосуються
реалізації гранту Глобального фонду

Термін
виконання

Щокварталь
но

Відповідальні

Стан виконання

роботі 23 представників людей, які живуть з
наркотичною залежністю, у дорадчих органах за
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
національного, регіонального та місцевого рівнів.
Секретаріат Ради, Голова Виконано:
Комісії з нагляду
1) зустріч зацікавлених сторін за участі членів Ради,
Комісії з нагляду, Основних реципієнтів та партнерів
щодо узгодження проекту плану роботи Ради на
2018 рік (7 лютого 2018 року);
2) зустріч зацікавлених сторін за участі членів
Комісії з нагляду та Секретаріату Ради щодо
узгодження пропозицій до плану переходу на
державне фінансування (20%) програм Глобального
фонду (15 лютого 2018 року);
3) зустріч зацікавлених сторін за участі членів Ради,
Комісії з нагляду та Секретаріату ради в рамках місії
з проведення оцінки пакетів послуг для ключових
груп населення (19 березня, 30 березня);
4) зустріч в.о. Міністра охорони здоров’я України,
заступника
голови
Ради
Уляни
Супрун,
генерального директору ДУ «Центр громадського
здоров’я», члена Ради Володимира Курпіти з
представниками Глобального фонду (17 квітня 2018
року);
4) зустріч зацікавлених сторін щодо розробки
Порядку забезпечення ДОТ-лікування осіб, хворих
на туберкульоз на амбулаторному етапі з метою
супроводу процесу розробки нормативної бази для
переходу послуг від донорського до бюджетного
фінансування за участі членів Комісії з нагляду та
Секретаріату Ради (19 липня 2018 року);
5) координаційна зустріч зацікавлених сторін за
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Термін
виконання

55. Проведення зустрічей Комісії з
нагляду з Основними реципієнтами
щодо обговорення ходу реалізації
програм,
що
фінансуються
Глобальним Фондом, та питань за
результатами візитів з нагляду на
місця

Щокварталь
но

56. Забезпечення
інформування
Секретаріату Глобального фонду
щодо
результатів
наглядової
діяльності

Щокварталь
но

Відповідальні

Стан виконання

участі членів Комісії з нагляду щодо впровадження
плану переходу програм протидії ВІЛ на державне
фінансування (20-21 вересня 2018 року).
Секретаріат Ради, Основні Виконано.
реципієнти, голова Комісії 1) 10, 16 липня 2018 року – робочі зустрічі з
з нагляду
представниками БО «Всеукраїнська мережа людей,
що живуть з ВІЛ/СНІД»;
2) 11 серпня 2018 року – спільна робоча зустріч з
представниками ДУ «Центр громадського здоров'я
МОЗ України» та МБФ «Альянс громадського
здоров’я»;
3) 18 вересня 2018 року – робоча зустріч з
представниками МБФ «Альянс
громадського
здоров’я» щодо впровадження плану заходів у
відповідь на рекомендації Комісії з нагляду;
4) 8 листопада 2018 року – зустріч з представниками
організацій усіх Основних реципієнтів з метою
детального вивчення питання щодо причин та
наслідків накладення штрафних санкцій Державною
службою праці на субрециєнтів грантів Глобального
фонду (м. Дніпро), а також формування єдиної
позиції щодо подальших спільних дій для уникнення
подібних ситуацій у майбутньому.
Голова Комісії з нагляду, Виконано.
Секретаріат Ради
Представників Секретаріату Глобального фонду
поінформовано:
1) 17 квітня 2018 року (під час візиту в Україну у
ході засідання Комісії з нагляду);
2) 4 липня 2018 року (направлено звіт за
результатами першого півріччя 2018 року);
3) 6 вересня 2018 року (під час візиту в Україну у
ході робочої зустрічі);
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Питання для розгляду/назва
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Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

4) 8 жовтня 2018 року (направлено звіт за
результатами третього кварталу 2018 року).
Виконано.
Картки моніторингу за 2017 рік та І півріччя 2018
року підготовлено Основними реципієнтами та
надіслано до МОЗ для опрацювання, які
проаналізовано в рамках заповнення Інформаційного
табло (Dashboard). Членам Ради надано для
ознайомлення карти моніторингу за І півріччя 2018
року в рамках розгляд звітів Основних реципієнтів
під час засідання Ради 13 грудня.
Виконано.
Інформаційного табло (Dashboard) заповнено за
результатами аналізу звітів за 2017 рік та І півріччя
2018 року, а також представлено 4 вересня під час
робочого семінару для новопризначених членів
Ради, Комісії з нагляду.
Виконано частково.
Здійснено моніторинговий візит до Харківської
області (25–27 вересня 2018 року).

57. Розгляд
на
окремих
робочих
зустрічах питання «Про моніторинг
грантів
Глобального
фонду:
результати
аналізу
карток
моніторингу»

Щопівроку

МОЗ України, Комісія з
нагляду,
Основні
реципієнти

58. Представлення інформації
щодо
наповнення
та
аналізу
Інформаційного табло (Dashboard) за
результатами опрацювання звітів
Основних реципієнтів

Щопівроку

Голова Комісії з нагляду

59. Здійснення моніторингових візитів
Луганської, Донецької, Харківської,
Кіровоградської областей членами
Ради та представниками ключових
груп, та за визначених обставин
(наявність звернення, в якому
міститься інформація про порушення
прав відповідної категорії осіб),
Секретаріату Уповноваженого з прав
людини, в тому числі в рамках
реалізації
повноважень
Національного
превентивного
механізму
60. Проведення візитів з нагляду членів
Ради та Комісії з нагляду на місця,

Протягом
року за
окремими
графіками

МОЗ,
члени
моніторингових візитів,
центральні
органи
виконавчої влади в межах
компетенції, Секретаріат
Уповноваженого з прав
людини, обласні державні
адміністрації,
голова
Комітету з регіональної
політики, голова Комісії з
нагляду

Протягом
року за

Секретаріат Ради, Голова Виконано частково.
Комісії з нагляду
Здійснено візити з нагляду до:
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зокрема, до міста Києва, Одеської,
Дніпропетровської, Сумської та
Полтавської областей

окремими
графіками

61. Впровадження заходів із виконання
графіку ротації згідно з Порядком
ротації, а також періодичного
перегляду
та оновлення складів
Комітетів, Комісії з нагляду згідно з
Положеннями про Комітети, Комісії
з нагляду

Протягом
року

62. Проведення
робочого
семінару
та/або орієнтаційних зустрічей для
новопризначених
членів
Ради,
Комісії з нагляду

4 вересня
2018 року

Відповідальні

Стан виконання

1) міста Суми (14 березня 2018 року);
2) міста Одеса (19-21 червня 2018 року);
3) Одеської області (19-21 червня 2018 року);
4) міста Полтава (6-7 грудня 2018 року).
Секретаріат Ради
Виконано.
1) згідно з графіком ротації членів Ради від НУО, а
також відповідно до кадрових змін в органах влади
листами МОЗ від 06.02.18 № 05.2-16/3134, 3135, від
03.04.18 № 05.02-06/8463, 8464, від 25.06.18 № 05.208/16132, від 24.09.18 № 05.2-16/25203, 25204
Секретаріатом
Ради
поінформовано
виборчі
спільноти та органи влади про необхідність вжиття
заходів із забезпечення ротації та делегування їхніх
представників до складу Ради;
2) проведено дві консультаційні зустрічі щодо
визначення та делегування до складу Ради
кандидатури
–
представника
громадських
організацій, які працюють у сфері протидії
туберкульозу (3 та 11 липня);
3) члени Ради та представники Секретаріату Ради
взяли участь в роботі незалежного технічного
комітету для здійснення підрахунку голосів в
процесі виборів від секс-працівників до складу Ради;
4) оновлені персональні склади Ради та її комітетів
затверджені та оприлюднені на сайті МОЗ.
Секретаріат Ради, голова Виконано.
Комісії з нагляду
Орієнтаційний семінар, у якому взяли участь 29 осіб
(члени Ради, їх заступники, майбутні члени Ради з
ключових груп, члени Комісії з нагляду,
представники Основних реципієнтів), проведено 4
вересня 2018 року.
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63. Забезпечення виконання заходів
Плану Комунікації Ради, зокрема у
частині
комунікації
із
представниками зацікавлених сторін
та громадськістю

Термін
виконання
Протягом
року

Відповідальні

Стан виконання

Секретаріат Ради, члени Виконано.
Ради
1) на запрошення МОЗ Республіки Білорусь
забезпечено участь 3-х членів Комісії з нагляду у
візиті до м. Мінськ з метою представлення досвіду у
здійсненні наглядової діяльності Ради, яка за
оцінкою Глобального фонду, має високий показник
щодо ефективного виконанням функції нагляду
Координаційного механізму країни (12–14 січня
2018 року);
2) забезпечено участь членів Ради, Комісії з нагляду
та Секретаріату Ради у PEPFAR зустрічі за широкої
участі зацікавлених сторін та партнерських
організацій
щодо
розробки
Національного
оперативного плану для України на 2018 рік (30
січня 2018 року);
3) забезпечено участь членів Комісії з нагляду у
Третьому форумі Національної платформи ключових
спільнот (24–26 квітня 2018 року);
4) забезпечено участь членів Ради, Комісії з нагляду,
Секретаріату Ради та широкого кола зацікавлених
сторін у зустрічі щодо стратегічного планування для
комплексного реагування на пов'язані з порушенням
прав людини бар'єри на шляху до ВІЛ- і ТБ-послуг
(15–16 травня 2018 року);
5) забезпечено участь офіційної делегації України у
складі членів Ради на чолі голови Ради у 22-й
Міжнародній конференції з питань СНІДу та
«Глобальному діалозі: ВІЛ, права та обов’язки в
часи слідування програмі Цілей Сталого Розвитку
2030» (м. Амстердам, 20-28 липня 2018 року);
6) в рамках співпраці з Партнерством «Зупинимо
туберкульоз.
Україна»
забезпечено
участь

20
№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

представників Секретаріату Ради у роботі
Конкурсної комісії з відбору кандидатів від
громадського сектору для включення до офіційної
делегації України на Нараді високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу (7 серпня
2018 року) та ІІ Загальному форумі Партнерства
«Зупинимо туберкульоз. Україна» (12 вересня 2018
року);
7) забезпечено участь делегації України у складі
членів Ради, представників громадського сектору на
чолі з головою Ради у Нараді високого рівня з
питань туберкульозу на тему: «Об’єднаймося для
викорінення туберкульозу: термінова глобальна
відповідь на глобальну епідемію» (м. Нью-Йорк, 2429 вересня 2018 року);
8) забезпечено участь членів Ради, Комісії з нагляду,
Секретаріату Ради та широкого кола зацікавлених
сторін І Національній конференції «Мобілізація
зусиль спільноти у боротьбі з ТБ в Україні» (9-10
жовтня 2018 року);
9) забезпечено участь представників Секретаріату
Ради у Всеукраїнському форумі для секспрацівників (8-12 жовтня 2018 року);
10) в рамках тренінгу «Зміцнення потенціалу участі
представників ключових груп у грантовому циклі
Глобального фонду та координаційних механізмів
країн», організованому БО «100% життя»,
забезпечено представлення досвіду України щодо
кращих практик у виконанні Радою функції
Координаційного
механізму
країни
програм
Глобального фонду, в тому числі наглядової функції,
23 представникам ключових груп з Вірменії,
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Стан виконання

Казахстану та Узбекистану (18–19 жовтня 2018
року);
11) проведено круглий стіл в МОЗ за участі 11
представників Церков та релігійних організацій,
членів Комісії з питань соціального служіння
Всеукраїнської
Ради
Церков
і
Релігійний
Організацій, Громадської ради при Міністерстві
охорони здоров’я з питань співпраці щодо
соціальних послуг, соціального служіння для людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД, медичного капеланства та
паліативної допомоги в Україні (23 жовтня 2018
року);
12) забезпечено участь членів Ради та представників
Секретаріату Ради
у Підсумковій
зустрічі
Регіональної програми «Партнерство заради рівного
доступу до послуг у зв’язку з ВІЛ в регіоні Східної
Європи та Центральної Азії» (22-24 жовтня 2018
року);
13) налагоджено співпрацю з Парламентською
платформою боротьби з туберкульозом, забезпечено
участь членів Ради та представників Секретаріату
Ради у засіданні круглого столу з нагоди першої
річниці діяльності Платформи (6 листопада 2018
року);
14) члени Ради та представники Секретаріату Ради
взяли
участь
у
Національній
Платформі
зацікавлених
сторін
для
обговорення
та
впровадження рекомендацій Оцінки правового
середовища з питань туберкульозу та ВІЛ (20–21
листопада 2018 року);
в рамках ІІ Національного форуму людей, які живуть
із наркозалежністю України, члени Ради та
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64. Забезпечення
інформування
регіональних рад про діяльність Ради

Протягом
року

65. Проведення засідань комітетів Ради
та Комісії за нагляду

Протягом
року за
окремими
графіками

Відповідальні

Стан виконання

представники Секретаріату Ради представили
інформацію щодо участі спільноти ЛЖН у
формуванні національної політики з ВІЛ/СНІДу та
ТБ в умовах переходу на державне фінансування (24
листопада 2018 року);
15) забезпечено участь членів Ради та Комісії з
нагляду у круглому столі для розгляду питання
декриміналізації секс-роботи в Україні (12 грудня
2018 року).
Загалом
протягом
2018
року
заходами,
організованими в рамках діяльності Ради та її
робочих органів було залучено 245 осіб
представників зацікавлених сторін та громадськості
(жінки – 109 осіб, чоловіки – 134 особи,
трансгендери – 2 особи).
Секретаріат Ради
Виконано.
Офіційними листами МОЗ (від 27.03.18 № 05.208/7755, від 20.08.18 № 05.2-08/21836 та від 09.01.19
№ 05.2-08/543) та Мінмолодьспорту (від 19.04.18
№ 2822/3.4) направлено в регіони інформацію щодо
діяльності Ради та її комітетів.
Голови
комітетів
та Виконано.
Комісії
з
нагляду, 1) проведено 2 засідання Комісії з нагляду (29 січня,
Секретаріат Ради
17 квітня 2018 року);
2) проведено 6 засідань комітетів Ради (23 лютого,
29 березня, 1 червня, 3 липня, 10 серпня, 12 жовтня
2018 року).
3) згідно з рішеннями Рада та її комітетів додатково
проведено 2 засідання тимчасової групи з етичних
питань (22 березня та 19 квітня 2018 року), 1
засідання робочої групи Комітету з регіональної
політики щодо фіналізації змін та доповнень до
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66. Постійне оновлення інформаційнодовідкових матеріалів на вебсторінці Ради

Термін
виконання

Протягом
року

Відповідальні

Секретаріат Ради

Стан виконання

регламентних документів регіональних рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу (3 травня 2018
року).
Виконано.
Забезпечено інформування громадськості про
діяльність Ради, її Комітетів та Комісії з нагляду
шляхом оновлення та розміщення інформаційнодовідкових матеріалів на веб-сторінці Ради за
посиланням: http://moz.gov.ua/nacionalna-rada-z-pitanprotidii-tuberkulozu-ta-vilsnid.

