План роботи
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі - Національна рада) на 2020 рік
Ключовими напрямками діяльності Національної ради у 2020 році є:
- посилення спроможності Національної ради 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 Національною радою наглядової функції, залучення усіх зацікавлених сторін до управління програмами;
- забезпечення підготовки та подання до Глобального фонду нового запиту України на підтримку у 2021–2023 роках програм з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- забезпечення впровадження заходів спрямованих на реалізацію Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до 2030 року та Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню.
№

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
Діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Про стан підготовки планів заходів
I квартал
МОЗ України,
Забезпечено постійний моніторинг
реалізації Державної стратегії у
ДУ «Центр громадського
впровадження заходів на виконання
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
здоров'я МОЗ України»
розпорядження Кабінету Міністрів
туберкульозу та вірусним гепатитам
України від 27 листопада 2019 р. №
на період до 2030 року та Державної
1414-р, яким схвалено Державну
стратегії
розвитку
системи
стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню.
допомоги населенню, та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
Заслуховування
інформації
І квартал
ДУ «Центр громадського
Забезпечено моніторинг виконання
Основних
реципієнтів
про
здоров’я МОЗ України»,
програм Глобального фонду, а також
результати
реалізації
грантів
МБФ «Альянс
вжито відповідні заходи з метою
Глобального фонду протягом 2019
громадського здоров’я»,
ефективної
реалізації
грантів
та
року, в тому числі стану виконання
БО «100% ЖИТТЯ»
уникнення
ризиків
провадження
Плану переходу (План 20-50-80) та
програм.
спеціальних умов грантових угод.
Питання для розгляду/
назва заходу

1.

2.

Термін
виконання

Відповідальні
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№

Термін
виконання

Питання для розгляду/
назва заходу
3.

Про стан підготовки запиту України
на підтримку у 2021–2023 роках
програм з протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

I квартал

4.

Представлення
результатів
напрацювання
Робочого
плану
PEPFAR на 2020 рік для України

І квартал

5.

Розгляд та затвердження Плану
роботи Національної ради на 2020
рік.
Розгляд та затвердження Плану
нагляду Національної ради на 2020
рік.

I квартал

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 протягом 2020 року.

І квартал

6.

7.

8.

9.

Розгляд та затвердження пакету
документів запиту України

I квартал

І квартал

ІІ квартал
до

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
МОЗ України,
Забезпечено інформування Глобального
Секретаріат Національної
фонду про вжитті заходи щодо
ради
підготовки запиту України на підтримку
у 2021–2023 роках програм з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
організовано роботу групи з розробки
запиту.
PEPFAR, ДУ «Центр
Забезпечено
координацію
та
громадського здоров’я
комунікацію
між
зацікавленими
МОЗ України», Секретаріат
сторонами
та
партнерами
для
Національної ради
забезпечення раціонального планування
і
розподілу
ресурсів,
уникнення
дублювання.
МОЗ України,
Забезпечено координацію заходів щодо
Секретаріат Національної
виконання
завдань
та
функцій
ради
Національної ради та її робочих органів.
Комісії нагляду,
+
Забезпечено координацію заходів щодо
Секретаріат Національної
здійснення нагляду за реалізацією
ради
грантів Глобального фонду протягом
2020 року.
ДУ «Центр громадського
Забезпечено постійний моніторинг
здоров’я МОЗ України»,
стану забезпечення регіонів України
Секретаріат Національної
протитуберкульозними,
АРВради
препаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії.
Комісія з нагляду,
Забезпечено нагляд за реалізацією
Секретаріату
грантів
Глобального
фонду
та
Національної ради
скоординовано
спільну
роботу
Національної ради та Секретаріату
Глобального фонду з питань нагляду.
МОЗ України,
Забезпечено відкритий та прозорий
Секретаріат Національної
процес у прийнятті рішень щодо
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Глобального фонду на підтримку у
2021–2023 роках програм з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

ради

10. Розгляд стану впровадження заходів
спрямованих
на
реалізацію
Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до
2030 року та Державної стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню.

ІІ квартал

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

-

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

ІІ квартал

+

12. Розгляд та затвердження оціночних
даних щодо кількості людей, які
живуть з ВІЛ, та розрахунки
кількості представників груп ризику.

ІI квартал

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

+

Очікуваний результат

затвердження пакету документів запиту
України до Глобального фонду на
підтримку у 2021–2023 роках програм з
протидії
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу, який
надано до
Глобального фонду згідно процедурних
політик та у визначений термін.
Забезпечено постійний моніторинг
впровадження заходів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 р. №
1414-р, яким схвалено Державну
стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін
для
100%
забезпечення
засуджених протитуберкульозними та
АРВ-препаратами.

Забезпечено формування подальшої
відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції на
основі
новітньої
стратегічної
інформації.
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№

Термін
виконання

Відповідальні

13. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
14. Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності.

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

ІІ квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

15. Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) у першому
півріччі 2020 року в тому числі стану
виконання Плану переходу (План 2050-80).
16. Розгляд стану впровадження заходів
спрямованих
на
реалізацію
Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до
2030 року та Державної стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню.

ІІI квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
МБФ «Альянс
громадського здоров’я»,
БО «100% ЖИТТЯ»

ІІI квартал

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

Питання для розгляду/
назва заходу

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
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.
+
Забезпечено нагляд за реалізацією
грантів
Глобального
фонду.
Скоординовано роботу зацікавлених
сторін щодо забезпечення виконання
Плану переходу (План 20-50-80).

-

Забезпечено постійний моніторинг
впровадження заходів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 р. №
1414-р, яким схвалено Державну
стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
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№

Термін
виконання

Відповідальні

17. Про стан виконання цільових
індикаторів щодо підготовки запиту
України на проведення валідації
елімінації передачі від матері до
дитини ВІЛ та сифілісу (ЕПМД) до
Регіонального
секретаріату
з
валідації ЕПМД Європейського бюро
ВООЗ.
18. Про
участь
представників
громадського сектору та спільнот в
адвокаційних
заходах
щодо
виконання положень Політичної
декларації Генеральної Асамблеї
ООН з туберкульозу «Об’єднана
програма боротьби з туберкульозом:
нагальна глобальна реакція на
глобальну епідемію».
19. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
20. Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності.

ІІІ квартал

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

ІІІ квартал

БО «TBpeopleUkraine»

-

Забезпечено
міжсекторальну
координацію заходів щодо виконання
Україною
положень
Політичної
декларації Генеральної Асамблеї ООН з
туберкульозу «Об’єднана програма
боротьби з туберкульозом: нагальна
глобальна
реакція
на
глобальну
епідемію».

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

-

ІІІ квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

21. Розгляд стану впровадження заходів
спрямованих
на
реалізацію
Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до

IV квартал

МОЗ України,
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ 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.
Забезпечено постійний моніторинг
впровадження заходів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 р. №
1414-р, яким схвалено Державну

Питання для розгляду/
назва заходу

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
+
Затверджено національний звіт України
валідації ЕПМД та забезпечено подання
запиту України на проведення валідації
ЕПМД до Регіонального секретаріату з
валідації ЕПМД Європейське бюро
ВООЗ.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

2030 року та Державної стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню.

22. Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ.
23. Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності.

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

-

IV квартал

Комісія з нагляду,
Секретаріату
Національної ради

-

Очікуваний результат

стратегію
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги населенню та розпорядження
від 27 листопада 2019 р. № 1415-р,
яким схвалено Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року.
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
24. Про розгляд та погодження заявки І квартал
Європейська коаліція
+
Забезпечено
міжсекторальну
впровадження регіонального проєкту
боротьби з туберкульозом
координацію та узгодження механізмів
«Pro-ACT TB 2022»: спільноти та
досягнення Україною цілей 2022
громадянське
суспільство
країн
положень Декларації Наради високого
регіону
СЄЦА
прискорюють
рівня Генеральної Асамблеї ООН з
досягнення цілей 2022, на виконання
туберкульозу.
Декларації Наради високого рівня
Генеральної
Асамблеї
ООН
з
туберкульозу.
25. Про розгляд та погодження заявки І квартал
МБФ «Альянс
+
Узгоджено
механізм
взаємодії
впровадження регіонального проєкту
громадського здоров'я»,
партнерських організацій у сфері
на
впровадження
регіонального
БО «TBpeopleUkraine»
протидії туберкульозу у впровадженні
проєкту «Покращення якості медикопрограм та заходів спрямованих на
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
соціальної допомоги пацієнтам з
туберкульозом шляхом подолання
гендерно-правових
бар'єрів,
що
виникають
при
лікуванні
туберкульозу».
26. Розгляд та затвердження оціночних
даних щодо кількості людей, які
живуть з ВІЛ.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Очікуваний результат

подолання гендерно-правових бар'єрів,
що
виникають
при
лікуванні
туберкульозу.
I квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

27. Про організацію заходів з нагоди Дня
боротьби з туберкульозом.

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

28. Про
покриття
програмами
профілактики у перехідному періоді
та недопущення обмежень доступу
до послуг представників всіх
ключових груп.

I квартал

БО «ЛЕГАЛАЙФУКРАЇНА»,
члени Національної ради –
представники ключових
спільнот

+

29. Про
організацію
діяльності
регіональних рад з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу
та ВІЛ- інфекції/СНІДу в контексті
впровадження реформи охорони
здоров'я, в тому числі громадського.

І квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Секретаріат Національної
ради

+

30. Про реалізацію програми медичних
гарантій
за
напрямком
ВІЛ,

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

Забезпечено формування подальшої
відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції на
основі
новітньої
стратегічної
інформації.
Забезпечено
координацію
зусиль
представників зацікавлених сторін та
партнерських організацій у сфері
протидії туберкульозу щодо організації
заходів з нагоди Дня боротьби з
туберкульозом.
Забезпечено
моніторинг
та
міжсекторальну
координацію
у
впровадженні заходів, націлених на
покриття програмами профілактики у
перехідному періоді та недопущення
обмежень
доступу
до
послуг
представників всіх ключових груп.
Забезпечено аналіз стану впровадження
завдань та заходів, а також їх
координацію
щодо
дотримання
регіональними радами з координації дій
у відповідь на поширення туберкульозу
та ВІЛ- інфекції/СНІДу політик реформи
охорони здоров'я, в тому числі
громадського.
Забезпечено аналіз стану реалізації
програми
медичних
гарантій
за
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

туберкульоз, ЗПТ: поточний прогрес
та проблемні питання.
31. Про стан дотримання прав людини,
гендерної рівності та залучення
жінок, які живуть з ВІЛ, до медикосоціальних послуг у рамках валідації
елімінації передачі від матері до
дитини ВІЛ та сифілісу.
32. Презентація законодавчих пропозицій
щодо врегулювання питань секспраці в Україні відповідно до
результатів
робочої
групи
з
підготовки пропозицій щодо реформи
законодавства про врегулювання
питань секс – роботи.
33. Про внесення змін до нормативноправових
актів
з
питань
вдосконалення організації медичної
допомоги людям, які живуть з ВІЛ
щодо питань надання на первинному
рівні
медичної
допомоги
та
забезпечення лікарськими засобами
осіб з позитивним ВІЛ-статусом.
34. Про результати впровадження в
Україні
мобільного
додатку
OneImpact, націленого на отримання
інформації про різні бар'єри та
порушення прав людини, пов'язані з
діагностикою
та
лікуванням
туберкульозу.

Очікуваний результат

напрямком ВІЛ, туберкульоз, ЗПТ,
визначено
проблемні
питання
та
пропозиції щодо їх усунення.
Забезпечено аналіз стану підготовки
компоненту «Права людини та гендерна
рівність» в рамках впровадження
валідації ЕПМД елімінації передачі від
матері до дитини ВІЛ та сифілісу.

ІІ квартал

БО «Позитивні жінки»

+

ІІ квартал

БО «ЛЕГАЛАЙФУКРАЇНА»

+

Рішення
Комітету
на
підтримку
концепції декриміналізації секс-роботи.
Противага адвокації Шведської моделі,
яка буде підтримуватись Комітетом
ВРУ з прав людини.

ІІ квартал

МОЗ України,
Секретаріат
Уповноваженого ВРУ з
прав людини

+

Забезпечено
міжсекторальну
координацію
щодо
впровадження
заходів, націлених на вдосконалення
нормативно-правових
актів
щодо
організації медичної допомоги людям,
які живуть з ВІЛ.

ІІ квартал

БО «TBpeopleUkraine»

+

Вжито заходів з метою реагування на
порушення прав людей, пов'язаних з
діагностикою
та
лікуванням
туберкульозу,
зокрема
шляхом
утворення при ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України» відповідної
експертної комісії.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
35. Стан
впровадження
державного
фінансування послуг, пов’язаних з
ВІЛ в рамках реалізації Плану
переходу (План 20-50-80).
36. Про організацію заходів з нагоди Дня
боротьби з туберкульозом.

37. Про стан впровадження заходів та
результати діяльності Регіональних
комітетів з питань валідації елімінації
передачі від матері до дитини ВІЛ та
сифілісу (ЕПМД), утворених на
виконання доручення Віце-прем’єр
міністра України від 29 серпня 2019
року № 27962/3/1-19.
38. Формування плану переходу та
інтеграція функцій моніторингу та
оцінки в сфері ВІЛ та ТБ на базі
регіональних центрів громадського
здоров’я.
39. Вплив децентралізації на стійкість
надання медичних послуг з лікування
туберкульозу.
40. Про
вплив
децентралізації
на
стійкість надання медичних послуг з
лікування ВІЛ, ЗПТ.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
ІІІ квартал
ДУ «Центр громадського
+
Скоординовано роботу зацікавлених
здоров'я МОЗ України»
сторін щодо забезпечення виконання
Плану переходу (План 20-50-80) та
забезпечення державного фінансування
послуг, пов’язаних з ВІЛ.
Діяльність Комітету з регіональної політики
І квартал
ДУ «Центр громадського
+
Забезпечено
координацію
зусиль
здоров'я МОЗ України»
представників зацікавлених сторін та
партнерських організацій у сфері
протидії туберкульозу щодо організації
заходів з нагоди Дня боротьби з
туберкульозом.
І квартал
ДУ «Центр громадського
+
Забезпечено
проведення
аналізу
здоров'я МОЗ України»,
діяльності Регіональних комітетів з
БО «Позитивні жінки»
питань валідації ЕПМД та виконання
дорожніх карт з валідації ЕПМД.
Посилено заходи з валідації ЕПМД на
регіональному рівні.
ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

Вжито заходи щодо впровадження на
базі регіональних центрів громадського
здоров’я Плану переходу на 2020 та
2021 роки.

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

Вжито заходи щодо перепланування
бюджету міжнародних донорів на 2021
рік.
Вжито заходи щодо перепланування
бюджету міжнародних донорів на 2021
рік.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії з
нагляду
Члени Національної ради –
+
Забезпечено координацію завдань та
представники ключових
заходів, націлених на посилення участі
спільнот
представників ключових спільнот у
роботі регіональних рад з координації
дій у відповідь на поширення
туберкульозу та ВІЛ та національних
програм в цілому.
Інші заходи
Секретаріат Національної
+
Підвищено
рівень
знань
членів
ради, голова Комісії з
Національної ради, її робочих органів та
нагляду
регіональних рад щодо принципів,
рекомендацій та процедур Глобального
фонду з питань етики та службової
поведінки членів КМК.

41. Про стан включення представників
ключових груп до регіональних рад з
координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ.

Протягом
року

42. Проведення
дистанційного
навчального модулю з питань етики
та службової поведінки членів КМК
для членів Національної ради, її
робочих органів та регіональних рад
з координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ.

ІІ квартал

43. 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

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.

44. Забезпечення
інформування
Секретаріату Глобального фонду
щодо
результатів
наглядової
діяльності.

Щокварталь
но

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

+

Секретаріат
Глобального
фонду
поінформовано
про
результати
наглядової діяльності.

45. Забезпечення
ведення
Інформаційного табло (Dashboard) за
результатами опрацювання звітів
Основних реципієнтів, підготовка,
представлення
аналізу
та

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
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

рекомендацій щодо впровадження
грантів Глобального фонду в
Україні.

Очікуваний результат

ефективності впровадження
Глобального фонду в Україні.

грантів

46. Здійснення спільних запланованих
моніторингових візитів та візитів з
нагляду членами Національної ради
та Комісії з нагляду та візитів 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

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

+

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.

47. 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

Секретаріат Національної
ради

+

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

48. 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.

49. Забезпечення
формування
та
виконання планів комунікації членів
Національної ради від НУО зі своїми

Протягом
року

члени Національної ради
від НУО, Секретаріат
Національної ради

+

Забезпечено
участь
представників
зацікавлених сторін та громадськістю у
діяльності Національної ради.
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№

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії з
нагляду

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Забезпечено постійну
регіональними радами.

51. 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.

52. 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.

Питання для розгляду/
назва заходу
виборчими спільнотами.
50. Забезпечення
інформування
регіональних рад про діяльність
Національної ради.

Очікуваний результат

взаємодію

з
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Додаток
до плану роботи Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2020 рік
Графік моніторингових візитів Національної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) на 2020 рік
Орієнтовні
№ Запропонований дати для
Коментарі та обґрунтування
з/п
регіон
планування (зокрема, перелік питань, а також установ, закладів, організацій, які
візиту
запропоновано відвідати під час візиту)
1. Одеська область ІІ квартал
Ознайомлення з роботою КУ «Одеський міський центр профілактики
та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» Одеської міської ради та КУ
«Одеський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
Одеської обласної ради. Ознайомлення з роботою регіональної ради з
координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу, вивчення питання щодо координації та співпраці
представників влади та НУО, які виконують програми Глобального
фонду в регіоні.
Аналіз стану виконання програм Глобального фонду, а також питання
забезпечення АРТ на первинній ланці в рамках переходу на нову
модель фінансування медичних послуг.

ПІБ учасника візиту, який планує
відвідати регіон
1.
Степаненко
О.А.,
член
Національної
ради,
Представник
Уповноваженого
з
дотримання
соціальних та економічних прав.
2. Легков В.А., заступник директора
Департаменту - начальник відділу
права
на
охорону
здоров’я
Департаменту
моніторингу
соціальних
прав
Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
3. Члени Комісії з нагляду.
4. Представники МОЗ України.
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2.

Тернопільська
область

ІІ квартал

3.

Херсонська
область

ІІІ квартал

4.

Харківська
область

ІІІ квартал

Ознайомлення з роботою регіональної ради з координації дій у
відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу,
вивчення питання щодо координації та співпраці представників влади
та НУО, які виконують програми Глобального фонду в регіоні, а
також питання про забезпечення АРТ на первинній ланці в рамках
переходу на нову модель фінансування медичних послуг Аналіз стану
виконання програм Глобального фонду, зокрема проектної діяльності
в жіночій виправній колонії № 63.

1. Клименко О.А., член Національної
ради - представник громадських
організацій, які працюють у сфері
протидії
туберкульозу,
голова
правління БО «TBpeopleUkraine».
2. Несват Н.А., член Національної
ради - представник
громадських
організацій людей, які живуть з
туберкульозом, голова правління БО
«Від серця до серця».
3. Члени Комісії з нагляду.
4. Представники МОЗ України.
Ознайомлення з роботою регіональної ради з координації дій у 1. Члени Національної ради
відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу, 3. Члени Комісії з нагляду
вивчення питання щодо координації та співпраці представників влади 4. Представники МОЗ України
та НУО, які виконують програми Глобального фонду в регіоні. Аналіз
стану виконання програм Глобального фонду, націлених на
отримувачів послуг з АР Крим та м. Севастополь, а також питання
забезпечення АРТ на первинній ланці в рамках переходу на нову
модель фінансування медичних послуг.
Ознайомлення з роботою КНП Харківської обласної ради «Обласний 1.
Степаненко
О.А.,
член
центр профілактики і боротьби зі СНІДом». Ознайомлення з роботою Національної
ради,
Представник
регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення Уповноваженого
з
дотримання
туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу, вивчення питання щодо соціальних та економічних прав.
координації та співпраці представників влади та НУО, які виконують 2. Легков В.А., заступник директора
програми Глобального фонду в регіоні, а також питання забезпечення Департаменту - начальника відділу
АРТ на первинній ланці в рамках переходу на нову модель права
на
охорону
здоров’я
фінансування медичних послуг.
Департаменту
моніторингу
соціальних
прав
Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
3. Члени Комісії з нагляду.
4. Представники МОЗ України.

