ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради з
питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
"___ " _____________2016 р.
План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу на 2016 рік (далі – Рада)
Стратегічний напрямок 1. Посилення потенціалу Національної ради щодо
здійснення наглядової діяльності
Стратегічний напрямок 2. Забезпечення участі в управлінні програмами
представників зацікавлених сторін, у т.ч. громадянського суспільства (зокрема,
представників уразливих груп та людей, які живуть із захворюваннями) та приватного
сектора
Метою діяльності Ради у 2016 році є:
– посилення спроможності Ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу у виконанні нею функцій Координаційного механізму країни
(далі – КМК) відповідно до вимог та рекомендацій Глобального фонду
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд);
– виконання Радою наглядової функції, залучення усіх зацікавлених сторін до
управління програмами;
– забезпечення досягнення цілей Національних програм із протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та програм Глобального фонду;
– формування та затвердження на національному рівні Стратегії забезпечення
сталої відповіді епідеміям туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та
ВІЛ/СНІДу на період до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації
Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/Комісії
Ради

Очікуваний результат

1

Підготовка, розгляд та
схвалення звіту про діяльність
Національної ради у 2015 році та
плану її роботи на 2016 рік

І квартал

Міністерство охорони
здоров'я України,
Секретаріат Ради,
голови Комітетів та
Комісії з нагляду

+

Рішення Ради щодо затвердження
плану роботи Ради, та плану
нагляду на 2016 рік

2

Підготовка, розгляд та
затвердження Плану нагляду на
2016 рік

I квартал

Голова Комісії з
нагляду

+

Забезпечення ефективного
нагляду за реалізацією грантів
Глобального фонду

3

Розгляд питання про ротацію
членів Національної ради та
Комісії з нагляду, оновлення їх
персонального складу, у т.ч.
вибори заступника голови
Національної ради – одного з
представників громадських
організацій людей, які живуть з
туберкульозом та ВІЛінфекцією/СНІДом

+

Рішення Ради щодо подання на
затвердження до КМУ
оновленого персонального
складу Ради із зазначенням
обраного заступника Голови
Національної ради – одного з
представників громадських
організацій людей, які живуть з
туберкульозом та ВІЛінфекцією/СНІДом

4

Заслуховування звітів Основних
реципієнтів про результати
реалізації грантів Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
протягом 2015 року

І квартал

Основні реципієнти

+

Забезпечення моніторингу
виконання програм Глобального
фонду, та вжиття відповідних
заходів з метою ефективної
реалізації грантів

5

Розгляд проекту Концепції
забезпечення сталої відповіді

I квартал

Міністерство охорони
здоров'я України,

+

Рішення Ради щодо погодження
та подання на затвердження КМУ

№

Питання для розгляду/назва
заходу

І квартал

Міністерство охорони
здоров'я України,
Секретаріат Ради

епідеміям туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу під час фінансування
програм Глобального фонду та
по їх завершенню

6

Розгляд проекту Концепції
Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз
на 2017—2021 роки

7

Підготовка, розгляд та
погодженная проекту змін та
доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від
11 липня 2007 р. № 926 "Деякі
питання протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу" щодо
забезпечення участі у складі
Національної ради
представництва груп
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ та
туберкульозом

8

Розгляд та погодження
Концепції заявки щодо участі
України в регіональному проекті
в сфері боротьби з ВІЛінфекцією/СНІДом та
туберкульозом серед уразливих
груп у містах Східної Європи та
Центральної Азії (далі – СЄЦА),
який буде реалізовуватись в
Україні у містах Києві та Одесі
наряду з іншими містами
регіону СЄЦА

9

Про роботу Київської міської
ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу

Про стан реалізації та
фінансування у 2015 році
заходів Загальнодержавної
10
цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Україні на 2014-2018 роки
Про стан реалізації та
фінансування у 2015 році
заходів Загальнодержавної
11
цільової соціальної програми
протидії захворюванню на
туберкульоз на 2012-2016 роки
Про результати проведення
другої фази інвестиційного
аналізу з метою покращення
12
ефективності розподілу ресурсів
і фінансової стійкості відповіді
на ВІЛ
Проведення 2-денної наради з
елементами тренінгу для
13
представників регіональних рад,
представників профільних

Проект USAID
"Реформа ВІЛ-послуг у
дії" Deloitte Consulting
LLP, члени міжвідомчої
робочої групи з питань
забезпечення сталої
відповіді епідеміям
туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу під час
фінансування програм
Глобального фонду та
їх завершенню

І квартал

І квартал

Міністерство охорони
здоров'я України

Міністерство охорони
здоров'я України,
Секретаріат Ради,
Експертна група

Концепції забезпечення сталої
відповіді епідеміям туберкульозу
та ВІЛ/СНІДу під час
фінансування програм
Глобального фонду та по їх
завершенню

+

Рішення Ради щодо погодження
та подання на затвердження КМУ
Концепції Загальнодержавної
цільової соціальної програми
протидії
захворюванню на туберкульоз на
2017—2021 роки

+

Рішення Ради щодо погодження
та подання на затвердження КМУ
проекту змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2007 р. №
926 "Деякі питання протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу" щодо
забезпечення у складі
Національної ради
представництва груп
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ та
туберкульозом

_

Направлення до Глобального
фонду запиту на фінансування
участі України з 1 липня 2016
року по 30 червня 2019 року в
регіональному проекті в сфері
боротьби з ВІЛінфекцією/СНІДом та
туберкульозом серед уразливих
груп у містах Східної Європи та
Центральної Азії

+

Забезпечення ефективної роботи
ради у впровадженні заходів з
протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу в м.
Києві, формування рекомендацій
щодо вдосконалення роботи
регіональних рад

І квартал

Міністерство охорони
здоров'я України, МБФ
"Альянс громадського
здоров'я", члени
Національної ради

ІІ квартал

Голова Київської
міської ради з питань
протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ІІ квартал

Міністерство охорони
здоров'я України

+

Рішення Ради щодо висновків,
рекомендацій та заходів для
подальшого ефективного
виконання програми

ІІ квартал

Міністерство охорони
здоров'я України, ДУ
"Український центр
контролю за соціально
небезпечними
хворобами МОЗ
України"

+

Рішення Ради щодо висновків,
рекомендацій та заходів для
подальшого ефективного
виконання програми

ІІ квартал

Міністерство охорони
здоров'я України,
Проект USAID
"Реформа ВІЛ-послуг у
дії" Deloitte Consulting
LLP

ІI квартал

МОЗ, Секретаріат Ради,
ПРООН, партнери

+

+

Рішення Ради щодо висновків та
рекомендацій сформованих за
результатами досліження
Вдосконалення навичок членів
регіональних рад у питаннях
взаємодії зі ЗМІ та побудова
ефективної моделі комунікації на

закладів охорони здоров'я, які
відповідають за внутрішню та
зовнішню комунікацію на
місцях, щодо побудови
ефективної моделі комунікації
на рівні регіональних рад з
метою удосконалення залучення
представників громадянського
суспільства до управління
програмами
Розгляд на засіданні Ради
питання "Щодо стану
забезпечення регіонів України
14
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для
ЗПТ"

рівні регіональних рад з метою
удосконалення залучення
представників громадянського
суспільства до управління
програмами.

Міністерство охорони
здоров'я України, ДУ
"Український центр
контролю за соціально
небезпечними
хворобами МОЗ
України"

+

Забезпечення постійного аналізу
стану забезпечення регіонів
України протитуберкульозними
та АРВ-препаратами

-

Забезпечення аналізу виконання
програм Глобального фонду,
формування рекомендацій
Основним реципієнтам грантів
Глобального фонду

+

Забезпечення моніторингу
виконання програм Глобального
фонду, та вжиття відповідних
заходів з метою ефективної
реалізації грантів

Здійснення моніторингових
візитів у регіони членами Ради
та, за визначених обставин
МОЗ України,
(наявність звернення, в якому
Секретаріат Ради,
міститься інформація про
Протягом року
Секретаріат
17 порушення прав відповідної
за потреби
Уповноваженого з прав
категорії осіб), Секретаріату
людини, місцеві органи
Уповноваженого з прав людини,
державної влади
в тому числі в рамках реалізації
повноважень Національного
превентивного механізму

+

Забезпечення неухильного
дотримання прав осіб, хворих на
туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний
гепатит С, виконання
загальнодержавних цільових
програм

Розгляд на засіданнях Ради
та/або окремих робочих
зустрічах за участю питання
18
"Про моніторинг грантів
Глобального фонду: результати
аналізу карток моніторингу"

+

Рішення ради щодо висновків,
рекомендацій та заходів для
подальшого використання
грантів

+

Підвищено компетентність
членів регіональних рад в
питаннях нормативно-правового
та організаційного забезпечення
впровадження заходів з протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу, побудови
партнерських стосунків з НУО,
які виконують грант, та з питань
наглядової діяльності

Постійно

Інформування членів
Національної ради про
Голова та члени Комісії
15 результати наглядової діяльності Щоквартально
з нагляду
та хід реалізації Плану нагляду
на 2016 рік
Заслуховування звітів Основних
реципієнтів про результати
реалізації грантів Глобального
16
фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
протягом І півріччя 2016 року

Проведення у Києві триденної
наради з елементами тренінгу
для членів регіональних рад з
питань протидії туберкульозу та
19 ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань
побудови партнерських
стосунків з НУО, які виконують
грант, та з питань реалізації
наглядової діяльності
Впровадження заходів із
виконання графіку ротації згідно
з Порядком ротації, а також
періодичного перегляду та
20
оновлення складів Комітетів,
Комісії з нагляду згідно з
Положеннями про Комітети,
Комісії з нагляду
Проведення орієнтаційних
семінарів для членів
21 Національної ради щодо
удосконалення комунікації з
виборчими спільнотами
Проведення робочих семінарів
та/або орієнтаційних зустрічей
22 для новопризначених членів
Національної ради, Комісії з
нагляду за участю членів Ради,

ІII квартал

Щопівроку

ІІІ квартал

Основні реципієнти

МОЗ України

Секретаріат Ради,
ПРООН

Постійно

Секретаріат Ради

+

Забезпечено прозорість,
відкритість та наступність у
діяльності Ради, дотримання
членами Ради механізму
прийняття рішень Радою,
визначеним Положенням про
Раду та її Регламентом, політики
уникнення конфлікту інтересів

За окремим
графіком

Секретаріат Ради

+

Удосконалення комунікації
членів Ради з виборчими
спільнотами

Протягом року
за потреби

Секретаріат Ради,
голова Комісії з
нагляду

+

Підвищено рівень знань членів
Комісії з нагляду щодо
принципів, вимог та процедур
Глобального фонду

членів її Комітетів, членів
Комісії з нагляду.

+

Проведено оцінку ситуації щодо
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу на місцях, взято
участь у засіданнях регіональних
рад,партнерських зустрічах з
представниками місцевих органів
державної виконавчої влади та
НУО, здійснено моніторинг їх
діяльності, надано методичну та
практичну допомогу членам та
секретарям регіональних рад,
здійснено нагляд за реалізацією
програм, що фінансуються
Глобальним фондом

Щоквартально

Секретаріат Ради,
Основні реципієнти,
голова Комісії з
нагляду

+

Забезпечення постійного
моніторингу ходу реалізації
програм, що фінансуються
Глобальним Фондом, та питань
за результатами візитів з нагляду
на місця.

Забезпечення виконання заходів
Плану Комунікації Національної
ради, зокрема у частині
25
комунікації із представниками
зацікавлених сторін та
громадськістю

Постійно

Секретаріат Ради

+

Забезпечення участі
представників зацікавлених
сторін та громадськістю у
діяльності Ради

Забезпечення інформування
26 регіональних рад про діяльність
Ради

Протягом року

Секретаріат Ради

+

Забезпечено постійну взаємодію
з регіональними радами

Щопівроку

Голова Комісії з
нагляду

+

Члени Національної ради
ознайомлені з результатами звітів
Основних реципієнтів

Секретаріат Ради,
Голова Комісії з
нагляду

+

Забезпечення інформування
представників зацікавлених
сторін щодо реалізації грантів

Секретаріат Ради

+

Секретаріат Глобального фонду
поінформований про результати
наглядової діяльності

+

Члени Національної ради
ознайомлені з планами роботи
регіональних рад

Постійно
(за окремими
графіками)

МОЗ, (члени
моніторингових
візитів),
центральні органи
виконавчої влади в
межах компетенції,
обласні державні
адміністрації, голова
Комітету з регіональної
політики, голова
Комісії з нагляду

Проведення зустрічей Комісії з
нагляду з ОР щодо обговорення
ходу реалізації програм, що
24 фінансуються Глобальним
Фондом, та питань за
результатами візитів з нагляду
на місця

Проведення візитів з нагляду
23 членів Ради та Комісії з нагляду
на місця

Заслуховування інформації
щодо наповнення та аналізу
Інформаційного табло
27
(Dashboard) за результатами
опрацювання звітів Основних
реципієнтів

Проведення зустрічей
зацікавлених сторін за участю
членів Ради, Комісії з нагляду та
Секретаріату Глобального
28
Щоквартально
фонду з метою обговорення
питань, що стосуються
реалізації гранту Глобального
фонду.

29

Забезпечення інформування
Секретаріату Глобального
фонду щодо результатів
наглядової діяльності

Забезпечення інформування
Національної ради про роботу
регіональних рад; розміщення
30
інформації, у т.ч. планів роботи
регіональних рад, на вебсторінці Ради
Постійне оновлення
31 інформаційно-довідкових
матеріалів на веб-сторінці Ради

32

Проведення засідань Комітетів
Ради та Комісії за нагляду

Щоквартально

Секретаріат Ради,
Протягом року секретарі регіональних
рад

Протягом року

Секретаріат Ради

+

Забезпечено інформування
громадськості про діяльність
Ради, її Комітетів та Комісії з
нагляду

За окремими
графіками

Голови Комітетів та
Комісії з нагляду,
Секретаріат Ради

+

Забезпечено попереднє
опрацювання питань, які
виносяться на розгляд Ради

