ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу
від 23 травня 2019 року

План роботи
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі - Національна рада) на 2019 рік
№

1.

2.

3.

Розгляд на
Питання для розгляду/
Термін
Комітетах/
Відповідальні
Очікуваний результат
назва заходу
виконання
Комісії
Ради
Діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
I квартал
М ОЗ України, ДУ «Центр
Про проекти актів Верховної Ради
Обговорено та узгоджено проект
+
України щодо стратегії державної
громадського здоров’я
стратегії державної політики у сфері
політики у сфері протидії ВІЛпротидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу,
М ОЗ України»
інфекції/СНІДу, туберкульозу та
туберкульозу та гепатитів на період до
гепатитів на період до 2030 року та
2030 року та план заходів Уряду з
Кабінету М іністрів України щодо
реалізації державної політики у сфері
затвердження
плану
реалізації
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–
державної політики у сфері протидії
2021 роки.
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–2021
роки
Розгляд та затвердження проекту
I квартал
Робоча група з розробки із
+
Забезпечено
координацію
спільних
Стратегічного
плану
для
Стратегічного плану
заходів
зацікавлених
сторін
у
комплексного
реагування
на
спільно з Об’єднаною
впровадженні Стратегічного плану як
пов’язані з порушенням прав людини
програмою ООН з
частини стратегії державної політики у
бар’єри на шляху до ВІЛ- і ТБВІЛ\СНІД (ЮНЕЙДС)
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
послуг (далі – Стратегічний план)
період до 2030 року, що сприятиме
розширенню доступу до ВІЛ та ТБ
послуг.
Огляд результатів реалізації грантів
I квартал
ДУ «Центр громадського
+
Забезпечено нагляд за реалізацією
Глобального фонду для боротьби із
здоров’я М ОЗ України»,
грантів
Глобального
фонду
та
СНІДом, туберкульозом та малярією
М БФ «Альянс
скоординовано роботу зацікавлених
(далі – Глобальний фонд) та стану
громадського здоров’я»,
сторін щодо подолання ключових
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№

4.

Питання для розгляду/
назва заходу
підготовки
до
впровадження
державного фінансування послуг,
пов’язаних з ВІЛ та ТБ в рамках
реалізації Плану переходу (План 2050-80)
Розгляд та затвердження Плану
нагляду Національної ради на 2019
рік

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

БО «100% ЖИТТЯ»

І квартал

Голова Комісії нагляду

+

Член Національної ради –
представник Комісії з
питань соціального
служіння Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних
організацій отець Сергій
Дмитрієв
Члени Національної
ради – представники осіб,
які надають сексуальні
послуги за винагороду
Ісаєва Н.С. та споживачів
ін’єкційних наркотиків
шляхом Басенко А.І.
Член Національної ради –
представник чоловіків, які
мають сексуальні
стосунки з чоловіками
Чернишев А.В.

+

5.

Розгляд проекту Положення про
М іжконфесійний ресурсний центр

I квартал

6.

Розгляд проектів Положення та
рекомендованого складу робочих
груп
щодо
декриміналізації
спільноти
секс-працівників
та
спільноти людей, які вживають
наркотики

І квартал

7.

Представлення членам Національної
ради інформаційної довідки про стан
виконання урядом та центральними
органами виконавчої влади плану дій
з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020
року у частині, що стосується людей,
які живуть з ВІЛ (далі – ЛЖВ) та
ключових
груп
(споживачів

І квартал

Очікуваний результат
бар’єрів та уникнення ризиків при
переході
фінансування
послуг,
пов’язаних з ВІЛ та ТБ, у т.ч. для
ключових груп та в установах ДКВС, за
кошти Державного бюджету.
Забезпечено координацію заходів щодо
здійснення нагляду за реалізацією
грантів Глобального фонду протягом
2019 року.
Забезпечено координацію релігійних
організацій
у
сфері
протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в рамках
організації роботи М іжконфесійного
ресурсного центру.

+

Скоординовано роботу експертів та
зацікавлених сторін з питань підготовки
та узгодження пропозицій, спрямованих
на декриміналізацію спільноти секспрацівників та людей, які вживають
наркотики.

-

Актуалізовано та оновлено інформацію
з
пропозиціями
представників
ключових груп щодо підвищення
ефективності
виконання
заходів
Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року у
частині, що стосується ЛЖВ та
ключових груп.
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№

8.

Питання для розгляду/
назва заходу
ін’єкційних наркотиків, осіб, які
надають
сексуальні
послуги,
чоловіків, які мають сексуальні
стосунки
з
чоловіками,
трансґендерів)
Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ
Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»,
Секретаріат Національної
ради

-

І квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

10. Збір інформації про стан включення
представників релігійних організацій
та ключових груп до регіональних
рад з координації дій на поширення
туберкульозу та ВІЛ

І квартал

Секретаріат Національної
ради

+

11. Огляд стану надання медичної
допомоги
ВІЛ-інфікованим
та
хворим на туберкульоз в установах
Державної кримінально-виконавчої
служби України

ІІ квартал

М ін’юст України, ДУ
«Центр охорони здоров’я
Державної кримінальновиконавчої служби
України», БО «FREE
ZONE», БО «100%
ЖИТТЯ»

+

12. Про стан дотримання прав людини
та доступ до послуг жінок, які
живуть з ВІЛ в Україні, у тому числі

II квартал

БО «Позитивні жінки»

+

9.

Очікуваний результат

Забезпечено
постійний
моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Поведено аналіз та оприлюднено
інформацію
про
включення
представників релігійних організацій та
ключових груп до регіональних рад з
координації
дій
на
поширення
туберкульозу та ВІЛ.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін
для
100%
забезпечення
засуджених протитуберкульозними та
АРВ-препаратами.

Сформовано та погоджено рекомендації
щодо запобігання порушенню прав
жінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
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№

13.

14.

15.

16.

Питання для розгляду/
назва заходу
до
послуг
сексуальнорепродуктивного здоров’я
Про перехід на нові режими
лікування
лікарсько
стійкого
туберкульозу
відповідно
до
оновленого керівництва ВООЗ
Розгляд та затвердження оціночних
даних щодо кількості людей, які
живуть з ВІЛ, та розрахунки
кількості представників груп ризику
Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ
Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності

17. Стан виконання у 2018 році плану
заходів
виконання
Стратегії
забезпечення сталої відповіді на
епідемії туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного,
та
ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020
року (далі – Стратегія) та узгодження
плану дій для прискорення та
моніторингу впровадження Стратегії
у 2019 році
18. Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду для боротьби із

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

II квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

+

ІI квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

+

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

-

ІІ квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

III квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

+

ІІI квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»,

+

Очікуваний результат

Узгоджено план переходу на нові
рижими,
визначено
питання
про
утилізацію
можливих
надлишків
препаратів.
Забезпечено формування подальшої
відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції на
основі
новітньої
стратегічної
інформації.
Забезпечено
постійний
моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо подолання ключових
бар’єрів, уникнення ризиків в реалізації
Стратегії та узгоджено план дій
прискорення
та
моніторингу
її
впровадження.

Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів Глобального фонду.

5

№

19.

20.

21.

22.

Питання для розгляду/
назва заходу
СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) у першому
півріччі 2019 року
Про
забезпечення
ефективного
програмного впровадження в Україні
нових
протитуберкульозних
препаратів
для
хворих
на
мультирезистентний туберкульоз із
урахуванням
досвіду
ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
НАМ НУ»
Про стан впровадження Україною
заходів із забезпечення валідації
елімінації передачі ВІЛ та сифілісу
від матері до дитини в Україні у
відповідь
на
стратегію
ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року
«Глобальна елімінація передачі ВІЛ
від матері до дитини»
Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ
Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності

23. Виконання зобов’язань країни про
досягнення щодо виконання заходів

Термін
виконання

ІІI квартал

Відповідальні
М БФ «Альянс
громадського здоров’я»,
БО «100% ЖИТТЯ»
Член Національної ради –
директор ДУ
«Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського
НАМ НУ» Фещенко Ю.І.

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

+

Узгоджено пропозиції та рекомендації
щодо
забезпечення
ефективного
програмного впровадження в Україні
нових протитуберкульозних препаратів
для хворих на мультирезистентний
туберкульоз.

ІІІ квартал

Робоча група з підготовки
до валідації елімінації
передачі ВІЛ та сифілісу
від матері до дитини за
підтримки ЮНІСЕФ

+

Сформовано
рекомендації
щодо
координації та впровадження спільних
дій для досягнення країною закінчення
передачі ВІЛ та сифілісу від матері до
дитини.

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

-

ІІІ квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

+

Забезпечено
постійний
моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
Визначено перешкоди та ризики у
виконанні
зобов’язань
країни та
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Політичної декларації, прийнятої на
нараді високого рівня з туберкульозу
в рамках 73-ї сесії Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй
24. Практична
реалізація
Плану
переходу
до
державного
фінансування послуг, пов’язаних з
ВІЛ та ТБ: перші уроки та висновки
25. Про
механізми
розвитку
та
впровадження
на
рівні
територіальних громад медичних та
соціальних послуг, забезпечення
їхньої доступності для осіб, які
перебувають у складних життєвих
обставинах, у зв’язку з ВІЛ/СНІДом
та туберкульозом, у відповідності до
нового законодавства у сфері
соціальних та медичних послуг
26. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ
27. Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності
28. Про

підготовку

проекту

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат
узгоджено план дій для прискорення та
моніторингу впровадження.

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

+

IV квартал

М інсоцполітики України,
М ОЗ України

+

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

-

IV квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо забезпечення поступового
переходу програм Глобального фонду
на бюджетне фінансування, сплановано
та удосконалено заходи на 2020 рік.
Скоординовано роботу медичних та
соціальних
служб
з
питань
запровадження на рівні територіальних
громад нових послуг відповідно до
потреб
громадян,
здійснення
модернізації діючої інфраструктури у
відповідності до нового законодавства у
сфері соціальних та медичних послуг.
Забезпечено
постійний
моніторинг
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду
та
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.

Діяльність Комітету з програмних питань Національної ради
акту
I квартал
ДУ «Центр громадського
Сформовано

пропозиції до

проекту
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Верховної Ради України щодо
основних засад (Стратегії) державної
політики
у
сфері
протидії
туберкульозу та гепатитів на період
до 2030 року на період до 2030 року
(на виконання рішення Національної
ради від 13.12.2018 року)
29. Про
діяльність
Координаційної
групи з реалізації заходів щодо
впровадження в Україні нових
протитуберкульозних препаратів у
2018 році та стан впровадження
нових препаратів в Україні для
лікування
хворих
на
мультирезистентний
туберкульоз:
перші результати впровадження
бедаквіліну
на
базі
ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
НАМ НУ»
в
рамках проекту
«Challenge TB»
30. Розгляд та затвердження цілей щодо
охоплення осіб з психічними та
поведінковими розладами внаслідок
вживання
опіоїдів
замісною
підтримувальною терапією на 2019–
2021 роки
31. Розгляд та погодження проектів
документів,
підготовлених
на
виконання рішень Національної ради
від 13.12.2018 року: Положення про
міжконфесійний ресурсний центр,

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

здоров’я М ОЗ України»

стратегії державної політики у сфері
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та гепатитів на період до
2030 року та плану заходів Уряду з її
реалізації на 2019–2021 роки.

I квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»,
ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г.
Яновського НАМ НУ»

Узгоджено та прийнято рекомендації
для
країни
щодо
реалізації
національного плану
впровадження
нових протитуберкульозних препаратів
та режимів лікування хворих на
туберкульоз
та
подальшого
правильного
впровадження
нових
протитуберкульозних препаратів в усіх
регіонах України, особливо – на
амбулаторному етапі лікування.

I квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

I квартал

Члени Національної ради
– представник Комісії з
питань соціального
служіння Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних

Сформовано та затверджено пропозиції
щодо подальшого охоплення (на 20192021 роки) осіб з психічними та
поведінковими розладами внаслідок
вживання
опіоїдів
замісною
підтримувальною терапією.
Узгоджено пропозиції та рекомендації
щодо
координації
релігійних
організацій
у
сфері
протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в рамках
організації роботи М іжконфесійного
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Положення та рекомендований склад
робочих груп щодо декриміналізації
спільноти
секс-працівників
та
спільноти людей, які вживають
наркотики
32. Розгляд та погодження уніфікованої
форми
звітності
в
рамках
впровадження стратегії Ініціатива
Fast-Track Cities
33. Стан перегляду наказу М ОЗ України
«Про затвердження Переліку та
Критеріїв
визначення
груп
підвищеного
ризику
щодо
інфікування ВІЛ»: розгляд стану
виконання п. 6.2.1 протокольного
рішення Комітету з програмних
питань
Національної ради від
04.08.2017 з приводу ініціювання
змін до наказу М ОЗ України від
08.02.2013 № 104 «Про затвердження
Переліку та Критеріїв визначення
груп підвищеного ризику щодо
інфікування
ВІЛ»
з
метою
приведення його у відповідність до
міжнародної
термінології,
розширення переліку «груп ризику»
та
визначення
критеріїв
приналежності до них
34. Про внесення змін до чинного
законодавства в частині прав та

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

організацій,
представник осіб, які
надають сексуальні
послуги за винагороду,
представник людей,
вживають наркотики
ін’єкційним шляхом
ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

ресурсного центру та роботи експертів і
зацікавлених сторін з питань підготовки
та узгодження пропозицій, спрямованих
на декриміналізацію спільноти секспрацівників та людей, які вживають
наркотики
в
рамках відповідних
робочих груп.
Впорядковано збір та аналіз даних щодо
впровадження стратегії Ініціатива FastTrack Cities.

ІI квартал

М арциновська В. А., ДУ
«Центр громадського
здоров’я М ОЗ України» (за
зг одою)
Шеремет С. П., член
Комітету з регіональної
політики, національний
експерт з питань здоров’я й
прав геїв та інших ЧСЧ в
Україні
Квасневська Ю. В.,
координаторка програм
профілактики та тестування
Представництва Фундації
«АнтиСНІД–США» в
Україні/AIDS Healthcare
Fundation (AHF Ukraine) (за
зг одою)

Забезпечено експертне обговорення та
узгодження проекту зміненої редакції
наказу
М ОЗ
України
«Про
затвердження Переліку та Критеріїв
визначення груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ».

ІІ квартал

БФ «Право на здоров’я» та
Тінерджайзер

Забезпечено експертне обговорення та
узгодження проектів запропонованих

I квартал
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

здоров’я підлітків, зокрема:
до 1, 3 та 6 статей Закону України
«Про охорону дитинства» щодо
визнання законодавством України
підліткового віку та особливого
статусу підлітків (10-18 років) та
норм щодо охорони дитинства;
до статті 39 основ законодавства
України про охорону здоров’я щодо
надання особам, які досягли 16річного віку прав на отримання
достовірної і повної інформації щодо
стану власного здоров’я;
до статтей 32, 284 та 285 Цивільного
Кодексу України щодо отримання
прав
підлітків
на
самостійне
укладання та виконання правочинів,
що пов’язані із наданням послуг з
медичного обслуговування
35. Представлення напрацювань зі збору
даних про обсяги та структуру
витрат
з
надання
послуг
профілактики ВІЛ та вірусних
гепатитів В та С серед ключових
груп населення, догляду і підтримки
людей,
що
живуть
з
ВІЛ,
забезпечення
контрольованого
лікування хворих на туберкульоз, які
отримують послуги в амбулаторних
умовах, отриманих від референтних
надавачів послуг
36. Щодо впровадження
Стандарту

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат
змін та доповнень
до
чинного
законодавства в частині прав та
здоров’я підлітків.

IІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

Узгоджено
пропозиції
щодо
формування тарифів на послуги,
пов’язані з ВІЛ та ТБ та принципів їх
формування.

IІ квартал

ДУ «Центр охорони

Обговорено та скоординовано спільні
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

інфекційного
контролю
за
туберкульозом
в
лікувальнопрофілактичних закладах, місцях
довготривалого перебування людей
та
проживання
хворих
на
туберкульоз, затвердженого наказом
М ОЗ України від 17.08.2010 № 684
37. Огляд кращих практик впровадження
нових моделей профілактики ВІЛ
серед ЧСЧ в Україні: результати
пілотного
проекту
щодо
впровадження
доконтактної
профілактики (PrEP) в Києві
38. Пропозиції щодо внесення змін до
наказів М ОЗ України (зокрема № 200
та № 188) з метою вдосконалення
програм ЗПТ в Україні, у т.ч.
формування квоти препаратів ЗПТ
для жінок (вагітні, жінки з ВІЛ) та
зміни порогів наркотичних засобів,
що знаходяться у незаконному обігу,
відповідного
до
міжнародної
практики
39. Впровадження ЗПТ та послуг
зменшення шкоди в установах
виконання покарань та слідчих
ізоляторах ДКВС України
40. Щодо шляхів забезпечення прав ЧСЧ
і підлітків, яких торкнулась епідемія

Відповідальні
здоров’я ДКВС України»,
БО «FREE ZONE», БО «100%
ЖИТ Т Я»

ІII квартал

Чернишев А.В., член
Національної ради та
Комітету з програмних
питань

IІI квартал

БФ «ВОЛНА», «ВОНА»,
ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»,
міжвідомча робоча група
М ОЗу з питань ЗПТ,
утворена згідно з наказом
М ОЗ від 15.06.2016 № 582

ІII квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»,
ЦОЗ ДКВС України, БО
«FREE ZONE»

ІV квартал

ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
БО «Тінерджазер»

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат
дії щодо подолання перешкод та
уникнення ризиків в рамках реалізації
проекту
Глобального
фонду
(каталітичне
інвестування)
щодо
облаштування
Голопристанської
спеціалізованої туберкульозної лікарні
ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС
України»,
Херсонської
області
відповідно до Стандарту.
Обговорено та узгоджено пропозиції до
Порядку
надання
послуг
з
профілактики ВІЛ/СНІДу і вірусних
гепатитів щодо включення послуг з
доконтактної профілактики до базового
пакету послуг для ЧСЧ з 2020 року.
Обговорено та узгоджено пропозиції
щодо змін до діючих нормативних актів
з метою вдосконалення програм ЗПТ в
Україні, у т.ч. формування квоти
препаратів ЗПТ для жінок (вагітні,
жінки з ВІЛ) та зміни порогів
наркотичних засобів, що знаходяться у
незаконному обігу, відповідного до
міжнародної практики.
Обговорено перешкоди та перспективи
впровадження
ЗПТ
та
послуг
зменшення
шкоди
в
установах
виконання
покарань
та
слідчих
ізоляторах ДКВС України.
Проаналізовано результати моніторингу
порушення прав ЧСЧ і підлітків,
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

ВІЛ, та зменшення рівня стигми та
дискримінації
для
ефективного
подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в
Україні

41. М еханізми
співпраці
центрів
громадського здоров’я та закладів
соціального
обслуговування
населення
з
питань
надання
соціальних
послуг,
медичної
допомоги особам, які звільнилися з
місць позбавлення волі та бездомним
особам

42. Підбиття підсумків роботи робочої
групи з місцевої регламентації на
виконання протокольних рішень
Комітету: стан виконання п. 5
протокольного рішення Комітету з
регіональної політики Національної
ради від 11.09.2017 з приводу
розроблення Примірного положення
про субнаціональні ради (Кримську
республіканську, обласну, Київську

ІV квартал

М інсоцполітики, ДУ
«Центр громадського
здоров’я М ОЗ України»

Діяльність Комітету з регіональної політики
I квартал
Басенко А. І., голова
робочої групи з місцевої
регламентації
Шеремет С. П., член
Комітету з питань
регіональної політики

Очікуваний результат
зокрема в забезпеченні права на
здоров’я,
який
здійснює
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», на основі якого
обговорено та сформовано рекомендації
зацікавленим
сторонам
щодо
ефективних заходів, які впливають на
зменшення
рівня
стигми
та
дискримінації щодо ЧСЧ.
Обговорено та узгоджено пропозиції
щодо оптимальних шляхів інтеграції
послуг,
що надаються сімейними
лікарями закладів охорони здоров’я, та
послуг, що надаються соціальними
працівниками
закладів
соціального
захисту населення, вразливим групам,
яких торкнулась епідемія ВІЛ-інфекції
та
туберкульозу,
та,
можливо,
напрацювання
рекомендацій
до
протоколів (порядків надання послуг) з
лікування, догляду та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз.
Визначено подальші завдання та заходи
щодо
запровадження
нових
регламентаційних
документів
субнаціональних рад в усіх регіонах
України.
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

та Севастопольську міську раду) з
координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ та
Типового
регламенту
субнаціональної ради
43. Про врегулювання засад здійснення
моніторингових візитів Національної
ради: напрацювання Положенняінструкції (frameworks) про порядок
організації моніторингових візитів
Національної ради на місця

Термін
виконання

Відповідальні

I квартал

Чернишев А.В., член
Національної ради,
Комітету з програмних
питань,
Шеремет С.П., член
Комітету з програмних
питань

44. Про формування плану діяльності у
2019 році із впровадження в Україні
АКСМ –стратегії
з
протидії
туберкульозу

I квартал

45. Збір інформації про стан включення
представників релігійних організацій
та ключових груп до регіональних

І квартал

Партнерство СтопТБ, член
Національної ради від
організацій, які працюють у
сфері протидії
туберкульозу
Клименко О.А.
Секретаріат Національної
ради

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

Врегульовано аспекти підготовки та
здійснення моніторингових візитів у
регіони, зокрема, щодо:
1)
коригування «філософії» візитів
із перенесенням акценту з функції
нагляду та контролю на функцію
надання експертної та іншої технічної
допомоги;
2)
рекомендованого
складу
делегацій зі здійснення візитів;
3)
типового переліку питань для
розгляду/вирішення під час візитів;
4)
алгоритму
документування
візитів;
5)
питань етики;
6)
порядку контролю за виконання м
рекомендацій, наданих за підсумками
візитів тощо.
Узгоджено та скоординовано спільні дії
щодо із впровадження в Україні АКСМ –
стратегії з протидії туберкульозу.

Поведено аналіз та оприлюднено
інформацію
про
включення
представників релігійних організацій та
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

рад з координації дій на поширення
туберкульозу та ВІЛ
46. Ознайомлення
зі
звітною
інформацією щодо впровадження
Ініціативи Fast-Track Cities у містах
Київ та Одеса

II квартал

Київський та Одеський
міські департаменти
охорони здоров’я

47. Щодо моніторингу впровадження
міжнародних протоколів лікування
туберкульозу в регіонах, згідно за
наказами М ОЗ № 1422 та № 1752

ІІІ квартал

48. Питання бар’єрів щодо діагностики
та
лікування
внутрішньо
переміщених осіб (далі – ВПО) та
пропозиції щодо їх подолання, а
також ризики щодо ТБ для усього
населення областей, постраждалих
від війни
49. Аналіз стану облаштування кабінетів
замісної підтримувальної терапії,
насамперед у протитуберкульозних
закладах, ЦПМ СД та СІЗО

ІІІ квартал

Член Національної ради від
організацій, які працюють у
сфері протидії
туберкульозу
Клименко О.А.
М ГО «Соціальні ініціативи
з охорони праці та
здоров’я»

50. Про стан впровадження системи
моніторингу та захисту дотримання

ІІІ квартал

ІІІ квартал

БФ «ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
М ОЗ України», ЦОЗ ДКВС
України, БО «FREE
ZONE», Член Національної
ради від організацій, які
працюють у сфері протидії
туберкульозу
Клименко О.А.
М БФ «Альянс
громадського здоров’я»,

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат
ключових груп до регіональних рад з
координації
дій
на
поширення
туберкульозу та ВІЛ.
Поширено ініціативу Fast-Track Cities як
інструмент
ефективної
мобілізації
зусиль
міст
та
партнерів
для
прискореної відповіді на епідемію ВІЛінфекції на інші міста на основі досвіду
Києва та Одеси.
Узгоджено пропозиції та рекомендації
щодо шляхів забезпечення лікування
туберкульозу
здійснюється
за
міжнародними протоколами.
Узгоджено рекомендації щодо заходів,
направлених на покращення виявлення
та лікування ТБ у ВПО та населення
Донецької і Луганської областей в
цілому.
Узгоджено пропозиції та рекомендації
щодо подальшого розвитку мережі
кабінетів
замісної
підтримувальної
терапії.

Узгоджено пропозиції та рекомендації
щодо подальшого впровадження в
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

прав представників спільноти ЛВНІ
на базі кожного з 25 регіонів

Відповідальні
БФ «ВОЛНА»

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат
регіонах
України
моніторингу
дотримання прав через забезпечення
роботи системи активного реагування
на випадки дискримінації у сфері
надання профілактичних, медичних та
соціальних послуг ЛЖВ, особам з
ключових груп із залученням до цього
процесу
представників та лідерів
спільнот ЛЖВ та ключових груп.
Обговорено та узгоджено запропоновані
механізми
отримання
коштів,
обрахованих розширених пакетів послуг
та
виділеного
фінансування
з
регіональних/місцевих
бюджетів
в
різних регіонах України, сформовано
рекомендації для місцевих органів
влади щодо врахування потреби у
фінансуванні послуг для ЧСЧ на основі
вже існуючих практик виділення такого
фінансування.

51. Стан
отримання
коштів
з
регіональних/місцевих бюджетів на
програми профілактики ВІЛ/СНІДу
для ЧСЧ, послуг з догляду і
підтримки

IV квартал

С. Шеремет, ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»/
Національний ЧСЧконсорціум

52. Про
результати
пілотування
розробленої М оделі Teenergizer
(модель
мобілізації підлітків і
розвитку молодіжного руху), яка
спирається на трирічний досвід
роботи Об’єднання підлітків та
молоді
53. Досвід
запровадження
на
регіональному
рівні
моделі
«соціального
замовлення»
для
надання послуг ключовим групам

IV квартал

БО «Тінерджайзер» та
партнерські молодіжні
організації в регіонах

Узгоджено та сформовано рекомендації
щодо
подальшого
поширення
впровадження
М оделі
Teenergizer
(модель мобілізації підлітків і розвитку
молодіжного руху) в регіонах України.

IV квартал

НУО в регіонах, які
залучені до реалізації
програм через соціальне
замовлення

Сформовано
рекомендації
щодо
поширення
кращих
практик
із
запровадження
на
регіональному/місцевому рівні моделі
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

ризику

Очікуваний результат
«соціального замовлення» для надання
послуг ключовим групам ризику.

54. Проведення наради з секретарями
регіональних
рад
з
питань
запровадження
нових
регламентаційних
документів
регіональних рад
55. Проведення наради з актуальних
питань забезпечення сталої відповіді
на епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу

+

Забезпечено
впровадження
нових
регламентаційних
документів
регіональних рад в усіх регіонах
України.

М ОЗ, Секретаріат
Національної ради,
ПРООН, партнери

+

Підвищено потенціал представників
регіональних/місцевих організацій у
забезпеченні
на
регіональному/місцевому рівні сталої
відповіді
на
епідемії
ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу.

56. Проведення зустрічей зацікавлених Щокварталь
сторін за участю членів Ради, Комісії
но
з
нагляду
та
Секретаріату
Глобального
фонду
з
метою
обговорення актуальних питань, що
стосуються забезпечення сталості
програм,
які
фінансуються
Глобальним фондом

М ОЗ, Секретаріат
Національної ради, голова
Комісії з нагляду,
партнери

+

Забезпечено
широку
участь
представників зацікавлених сторін до
процесу обговорення та узгодження
питань щодо забезпечення сталості
програм, які фінансуються Глобальним
фондом.

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

Секретаріат Національної
ради, Основні реципієнти,
голова Комісії з нагляду

+

Забезпечено постійний моніторинг ходу
реалізації програм, що фінансуються
Глобальним Фондом, та виконання
рекомендацій за результатами візитів з
нагляду на місця.

58. Забезпечення
Секретаріату

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної

+

Секретаріат
Глобального
фонду
поінформовано
про
результати

інформування
Глобального фонду

І квартал

Інші заходи
М ОЗ України, Секретаріат
Національної ради,
ПРООН, партнери

ІІ квартал

Щокварталь
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Термін
виконання

Відповідальні

но

ради

59. Забезпечення
ведення
Інформаційного табло (Dashboard) за
результатами опрацювання звітів
Основних реципієнтів, підготовка,
представлення звітів і рекомендацій
щодо
впровадження
грантів
Глобального фонду в Україні

Щопівроку

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради, консультанти
ПРООН

+

Члени Комісії з нагляд та Національної
ради ознайомлені з результатами
аналізу звітів Основних реципієнтів.
Основні реципієнти ознайомлені з
рекомендаціями
щодо
підвищення
ефективності впровадження грантів
Глобального фонду в Україні.

60. Здійснення моніторингових візитів
членами Національної 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

Протягом
року за
окремими
графіками

М ОЗ, 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

+

Проведено
оцінку
ситуації щодо
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на
місцях, у т.ч. в закладах соціального
захисту дітей, установах виконання
покарань ДКВС України, 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.

61. Проведення візитів з нагляду членів
Національної ради та Комісії з
нагляду на місця

Протягом
року за
окремими
графіками
Протягом
року

Секретаріат Національної
ради, Голова Комісії з
нагляду

+

Забезпечено нагляд за реалізацією
програм Глобального фонду на місцях.

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено прозорість, відкритість та
наступність у діяльності Національної
ради, її комітетів та Комісії з нагляду.

№

Питання для розгляду/
назва заходу

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

щодо
результатів
діяльності

наглядової

62. Впровадження заходів із виконання
графіку ротації згідно з Порядком
ротації,
а також періодичного
перегляду
та оновлення складів
комітетів, Комісії з нагляду згідно з

Очікуваний результат
наглядової діяльності.
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№

Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

Положеннями про комітети, Комісії
з нагляду
63. Проведення
робочого
семінару
та/або орієнтаційних зустрічей для
новопризначених
членів
Національної ради, Комісії з нагляду

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради, голова Комісії з
нагляду

+

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

64. Забезпечення
формування
та
виконання планів комунікації членів
Національної ради від НУО зі своїми
виборчими спільнотами
65. Забезпечення
інформування
регіональних рад про діяльність
Національної ради

Протягом
року

члени Національної ради
від НУО, Секретаріат
Національної ради

+

Забезпечено
участь
представників
зацікавлених сторін та громадськістю у
діяльності Національної ради.

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено постійну
регіональними радами.

66. Проведення
засідань
комітетів
Національної ради та Комісії за
нагляду

Протягом
року за
окремими
графіками

Голови Комітетів та
Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено попереднє опрацювання
питань, які виносяться на розгляд
Національної ради.

67. Постійне оновлення інформаційнодовідкових матеріалів
на вебсторінці Ради

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено
інформування
громадськості
про
діяльність
Національної ради, її Комітетів та
Комісії з нагляду.

взаємодію

з

