Інформація про результати здійснення Національною радою питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів
у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
у 2019 році
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 926
Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі –
Національна рада) – це консультативно-дорадчий орган, утворений Кабінетом
Міністрів України. Основні завдання Національної ради:
- підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення
реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та консолідованого використання коштів у цій сфері;
- сприяння узгодженій міжвідомчій та міжсекторальній взаємодії для
забезпечення реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі грантів Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд);
- проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- участі у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та
заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про
результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Протягом 2019 року діяльність Національної ради здійснювалася згідно з
планом роботи, затвердженим її рішенням від 23 травня 2019 року, в рамках
виконання якого проведено 3 засідання Національної ради (23 травня, 22 серпня
та 20 грудня). За результатами засідань протоколи та матеріали засідань
офіційно оприлюднено на веб-сайті МОЗ України, що виконує функції
Секретаріату Національної ради. Детальна інформація про стан виконання
плану роботи Національної ради за 2019 рік додається.
Зокрема, протягом 2019 року Національною радою у ході її засідань:
1) обговорено та узгоджено проєкт Стратегії державної політики у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та гепатитів на період до 2030 року,
а також заслухано інформацію про схвалену розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1415-р. Державну стратегію у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року та плани щодо її впровадження;
2) схвалено Стратегію з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини
для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030
та Стратегічний план з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для
доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019–
2022 роки;
3) представлено та схвалено оціночну чисельність ключових груп
населення з ВІЛ та оціночну чисельність людей, які живуть з ВІЛ, на
національному рівні на кінець 2018 року;
4) розглянуто звіти Основних реципієнтів щодо результатів реалізації
грантів Глобального фонду протягом 2018 року та І півріччя 2019 року, а також
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проаналізовано стан підготовки до впровадження державного фінансування
послуг, пов’язаних з ВІЛ та туберкульозом, в рамках реалізації Плану переходу
(План 20-50-80);
5) обговорено та схвалено рекомендації Основним реципієнтам грантів
Глобального фонду, зокрема щодо необхідності:
• перегляду та оновлення календарного плану заходів, спрямованих на
забезпечення державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та
туберкульозом, в рамках реалізації Плану переходу (План 20-50-80);
• запровадження щотижневої звірки стану виконання календарного
плану заходів, спрямованих на забезпечення державного фінансування послуг,
пов’язаних з ВІЛ та туберкульозом, в рамках реалізації Плану переходу (План
20-50-80);
• щомісячного інформування про хід впровадження Плану 20-50-80, у
тому числі про результати діяльності робочої групи, утвореної при ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» (далі – ЦГЗ) з цього питання, шляхом
розміщення відповідної інформації на офіційному сайті ЦГЗ;
• інформування Національної ради та зацікавлених сторін про
результати закупівель, висновки за результатами закупівель щодо ризиків та
загроз здійснення закупівель через ДП «ПРОЗОРРО», а також про рекомендації
за результатами оцінки законодавчого поля щодо варіантів закупівель послуг за
кошти державного бюджету;
• щопівроку інформувати Національну раду про впровадження програм
на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, Донецької
та Луганської областей;
6) розглянуто та схвалено:
• План організації міжконфесійного ресурсного центру у протидії
епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту, який утворюється на базі
релігійної благодійної організації «Елеос-Україна» з метою здійснення
координації та взаємодії церков і релігійних організацій в Україні у цій сфері;
• Положення про робочу групу з підготовки пропозицій щодо перегляду
Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних
засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 № 188 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733);
• Положення про робочу групу з підготовки пропозицій щодо реформи
законодавства про проституцію (або врегулювання питань секспраці);
7) розглянуто та погоджено Запит до Глобального фонду на
фінансування діяльності Національної ради та її секретаріату на 2020–2022
роки на суму 300 тисяч доларів США;
8) підтримано резолюцію за результатами робочої наради з секретарями
регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та
ВІЛ, яка відбулася у Києві 26–27 березня 2019 року;
9) розглянуто та схвалено дорожні карти впровадження заходів із
забезпечення валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини
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(ЕПМД) в Україні відповідно до стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року
«Глобальна елімінація передачі ВІЛ від матері до дитини»;
10) враховуючи результати дослідження на базі спільнот щодо стану
дотримання прав людини та доступу жінок, які живуть з ВІЛ, до медикосоціальних послуг, у т.ч. з питань сексуального і репродуктивного здоров’я,
схвалено низку рекомендацій до виконання усіма зацікавленими сторонами
заходів, спрямованих на:
• перегляд та зміну існуючого на державному рівні підходу щодо
криміналізації передачі ВІЛ (стаття 130, частина 1 Кримінального кодексу
України), який має зворотний ефект у стримуванні поширення ВІЛ, а також
негативно впливає на жінок, збільшує вразливість жінок з уразливих до ВІЛ
груп;
• посилення в закладах охорони здоров’я роботи із забезпечення захисту
персональних даних шляхом додаткового врегулювання питання анонімності та
конфіденційності даних, оскільки розголошення таємниці діагнозу та
стигматизуюче ставлення медпрацівників призводить до серйозних проблем,
пов’язаних з психічним здоров’ям ВІЛ-позитивних жінок, втратою довіри до
системи охорони здоров’я, небажанням звертатися за меддопомогою взагалі,
має тяжкі соціальні наслідки, як-то втрата сімейних зв’язків та вимушена зміна
міста проживання;
• додаткове інформування та обговорення на державному рівні питання
щодо необґрунтованості існуючої практики стягнення в приватних закладах
охорони здоров’я подвійної оплати послуг, зокрема в сфері допоміжних
репродуктивних технологій, з пацієнток/-ів через їхній ВІЛ статус;
• забезпечення права жінок та чоловіків, які живуть з ВІЛ, бути
усиновлювачами шляхом внесення змін до наказу МОЗ від 20.08.2008 № 479
«Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може
бути усиновлювачем»;
• впровадження в рамках реформи охорони здоров’я універсального
доступу пацієнтки/пацієнта з ВІЛ до послуг первинної, спеціалізованої
амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної
та реабілітаційної допомоги;
• гарантування інтеграції засад та принципів ґендерної рівності в
розробці, реалізації та моніторингу стратегій та програм з подолання ВІЛ в
Україні, зокрема в рамках законопроекту «Про Основні засади (стратегію)
державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусних гепатитів на період до 2030 року»;
11) заслухано інформацію Кластера з питань захисту та охорони здоров’я
ВООЗ про проблеми з доступом до медичної допомоги на територіях воєнного
конфлікту на сході України та рекомендовано врахувати її у плануванні роботи
щодо протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції та туберкульозу усіх
зацікавлених сторін, які надають допомогу на території Донецької та
Луганської областей, у т. ч. органам місцевої влади, гуманітарним агентствам,
проектам та програмам, які реалізовуються на цій території за підтримки гранту
Глобального фонду та ін.;
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12) поширено інформаційні довідки про стан забезпечення регіонів
України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для замісної
підтримувальної терапії (далі – ЗПТ) станом на 1 квітня та 1 липня 2019 року;
13) розглянуто питання про недоліки у впровадженні програм ЗПТ на
місцях та перешкод у їх розширенні та прийнято рішення:
• забезпечити вирішення питання термінової доставки у регіони ЗПТ, що
придбані за рахунок каталітичних інвестицій в рамках програм Глобального
фонду, для забезпечення лікуванням понад 1700 наркозалежних хворих;
• за участі інститутів громадянського суспільства та пацієнтських
організацій розглянути можливість здійснення відповідної перевірки препаратів
ЗПТ, закуплених коштом держбюджету, та довести до широкого кола
зацікавлених сторін і відповідальних осіб про результати такої перевірки;
• вжити негайних заходів щодо забезпечення додаткового контролю за
лікарськими засобами для ЗПТ, що закуповуються за рахунок державного
бюджету, а саме: додати в регламентуючі закупівельні документи (Технічне
завдання,
Тендерне
оголошення)
умову
«pre-shipment
testing»
(передпостачальна перевірка).
14) опрацьовано питання щодо механізму багатосекторальної підзвітності
згідно з рекомендаціями ВООЗ та резолюцією наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу та вирішено доручити ЦГЗ
забезпечити координацію робочої групи для напрацювання детального
мультисекторального рамкового документа для консолідованого збору даних з
урахуванням погоджених цільових показників для України та формату
підзвітності на найвищому рівні, підготовку та оприлюднення Національного
звіту щодо виконання Політичної декларації засідання ООН високого рівня з
питань туберкульозу відповідно до механізму звітності;
15) заслухано консолідовану позицію основних реципієнтів грантів
Глобального фонду щодо додаткових заходів з елімінації вірусних гепатитів
серед представників груп ризику для можливого їх фінансування за рахунок
коштів Глобального фонду та рекомендовано забезпечити додаткове фахове
обговорення та узгодження зазначених пропозицій на засіданні Комітету з
програмних питань;
16) розглянуто та погоджено процедурні документи з підготовки та
подання до Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та
малярією проєкту нового запиту на фінансування програм з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2021–2023 роках (далі – Запит) на суму
135 778 266 доларів США, а саме: Положення про Групу з розробки проєкту
Запиту, Представницький склад Групи з розробки проєкту запиту України,
Структуру підготовки проєкту Запиту, Орієнтовний графік підготовки проєкту
Запиту;
17) заслухано інформацію про результати оцінки роботи Секретаріату
Національної ради у 2019 році та самооцінки виконання Національною радою
кваліфікаційних вимог Глобального фонду до координаційних механізмів країн,
а також схвалено план вдосконалення її діяльності;
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18) затверджено графік ротації членів Національної ради на 2020–2022
роки.
19) заслухано інформацію про результатами наглядової діяльності,
зокрема, щодо аналізу стану впровадження в Україні державного фінансування
послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в рамках реалізації Плану переходу (План 2050-80) та реалізації грантів Глобального фонду в Україні на тимчасово
окупованих територіях.
Для ефективного виконання функції Національного координатора із
виконання програм Глобального фонду рішенням Комісії з нагляду за
розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які
здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду (далі – Комісія з нагляду)
від 22 лютого 2019 року та Національної ради від 23 травня 2019 року
затверджено План нагляду на 2019 рік, який реалізовувався Національною
радою спільною з Комісію з нагляду.
Фінансове забезпечення наглядової діяльності здійснювався за рахунок
коштів Глобального фонду рамках політики фінансування Координаційних
механізмів країн, зокрема проекту ПРООН «Зміцнення Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в Україні».
Протягом 2019 року Національною радою на виконання функції
Національного координатора з виконання програм Глобального фонду
виконано низку заходів, зокрема.
З метою підвищення потенціалу новообраних членів Національної ради
та Комісії з нагляду у здійсненні наглядової функції організовано та
проведено два начальних семінари для новообраних членів Національної
ради та Комісії з нагляду: 7 березня 2019 року – робочий семінар за участі 9
членів Комісії з нагляду та Секретаріату Національної ради з питань
забезпечення ефективного нагляду за впровадженням програм Глобального
фонду в Україні, а також 2 жовтня 2019 року – робочий семінар за участі 24
членів Національної ради, Комісії з нагляду та представників Секретаріату
Національної ради, партнерських організацій, у т.ч. представників Основних
реципієнтів та ДП «Медичні закупівлі України», з питань забезпечення
ефективного нагляду за впровадженням програм Глобального фонду в Україні.
Забезпечено участь членів Комісії з нагляду у експертно-відбіркових
комісіях Основних реципієнтів грантів на відбір виконавців проектів
Глобального фонду, зокрема:
1) 16 січня – за напрямком 50М (ЛАМ-тестування);
2) 17 січня – за напрямками 1А, 1А1, 6А, 16А, 21А та 50М (ТБ);
3) 21 січня – за напрямком 12М (адвокація моделі сталої відповіді на
епідемії та надання послуг з профілактики, лікування та догляду і підтримки
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів на національному рівні);
4) 28 січня – за напрямками 21М, 22М (Тернопільська обл.);
5) 20 лютого – за напрямком 38М (посилення якості системи надання
безоплатної правової допомоги в Україні ключовим групам населення,
уразливим до ВІЛ);
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6) 16 липня – за програмним компонентом 27А (підтримка у підготовці та
оснащенні приміщень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, в
яких заплановане впровадження замісної підтримувальної терапії);
7) 7 жовтня – на здійснення у 2020 році діяльності за напрямом «Супровід
та підтримка доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (ДКП/PrEP)» в м. Києві
та Київській області;
8) 29 листопада – на здійснення у 2020 році діяльності за програмними
компонентами: 10М (підтримка та інституційний розвиток ТБ спільноти), 11М
(адвокація моделі сталої відповіді на епідемії та надання послуг з профілактики,
лікування та догляду і підтримки ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних
гепатитів на регіональному рівні для ключових груп населення), 12М
(адвокація моделі сталої відповіді на епідемії та надання послуг з профілактики,
лікування та догляду і підтримки ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних
гепатитів на національному рівні), 13М (розвиток потенціалу спільноти
колишніх ув’язнених), 14М (розвиток потенціалу спільноти секс працівників),
15М (розвиток потенціалу спільноти чоловіків, які мають секс з чоловіками
(ЧСЧ)); 16М (розвиток потенціалу спільноти людей, які вживають ін’єкційні
наркотики (ЛВІН)), 17М (розвиток потенціалу спільноти жінок, які живуть з
ВІЛ), 18М (розвиток системи підтримки для підлітків та молоді, яких
торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу), 20М (розширення участі спільнот у
програмах лікування та профілактики ТБ), 35М (подолання стигми та
дискримінації стосовно секс працівників з боку представників правоохоронних
органів на національному та регіональному рівнях), 36М (подолання соціальних
і правових бар’єрів з якими стикаються уразливі до ВІЛ групи, які
перебувають/перебували у пенітенціарній системі, пов’язаних із проявами
стигми та дискримінації з боку працівників ДКВС України та уповноважених
органів пробації), 37М (створення мережі параюристів для моніторингу
порушень прав ЧСЧ, підлітків, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД), 39М
(інтеграція компонента з протидії гендерному насильству у програми
лікування, профілактики ВІЛ, догляду та підтримки), 40М (посилення
громадського контролю за дотриманням прав уразливих до ВІЛ груп населення
в місцях позбавлення волі та за процесом демократичних змін в реформах
пенітенціарної системи України);
9) 2 грудня – на здійснення у 2020 році діяльності за програмним
компонентом 16А (підтримка співтовариств для забезпечення активного
виявлення випадків туберкульозу шляхом розширення доступу до якісної
діагностики серед бездомних та колишніх ув’язнених).
Проведено два засідання Комісії з нагляду, у ході яких:
22 лютого 2019 року – узгоджено перелік пріоритетних напрямків у
здійсненні наглядової діяльності протягом 2019 року, зокрема щодо виконання
представниками Основних реципієнтів умов переходу до фінансування за
рахунок внутрішніх ресурсів – державного та місцевих бюджетів (План 20-5080), а також графік візитів на місця з метою нагляду.
24 липня поточного року – обговорено стан виконання плану
забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті
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переходу до фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів – державного та
місцевих бюджетів (План 20-50-80), результати аналізу інформації про
впровадження грантових програм в АР Крим та непідконтрольних територіях
Донецької та Луганської областей, висновки та рекомендації Комісії з нагляду
за результатами візитів з нагляду до м. Вінниця та м. Івано-Франківськ, які було
здійснено 25-27 червня 2019 року.
За результатами зазначеного засідання Комісією з нагляду узгоджено
рекомендації щодо формату звітування Основних реципієнтів на засіданнях
Національної ради, який схвалений Національною радою 22 серпня, а саме:
Блок 1: Інформація про програмні напрямки (модулі), за які відповідає
Основний реципієнт. Бюджет за кожним програмним напрямком. Бюджет
адміністративних витрат. Інформація подається за весь грант. Такий слайд має
бути незмінним.
Блок 2: Виконання планових показників. Абсолютні (де релевантно) та
відсоткові значення. Причини відхилення ±20%.
Блок 3: Виконання бюджету загального. Виконання бюджету за
програмними напрямками (модулями). Причині відхилення ±10%.
Блок 4: Виконання особливої умови гранту (для всіх Основних
реципієнтів). Забезпечення Плану переходу – ЦГЗ, вклад у виконання умови –
БО «100%ЖИТТЯ» та МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Блок 5: Досягнення у виконанні програми. Проблемні питання протягом
звітного періоду та шляхи їх вирішення. Сформована пропозиція з питань, які
потребують підтримки від Національної ради.
Організовано та проведено 4 візити з нагляду у регіони:
1) до міста Вінниця (24-27 червня);
2) до міста Івано-Франківськ (24-27 червня);
3) до Київської області (22-24 жовтня);
4) до міста Київ (29-31 жовтня).
За результатами візитів з нагляду у регіони організовано та
проведено дві зустрічі з Основними реципієнтами:
5 квітня – зустріч з ЦГЗ з метою обговорення рекомендацій Комісії з
нагляду за результатами візиту з нагляду до м. Полтава, який було здійснено 67 грудня 2018 року, а також стану виконання плану забезпечення стійкості
програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті переходу до фінансування за
рахунок внутрішніх ресурсів – державного та місцевих бюджетів (План 20-5080). За результатами зустрічі від 5 квітня Комісією з нагляду надано
рекомендації представникам ЦГЗ, зокрема:
1.
Провести ґрунтовний аналіз причин невиконання індикаторів за
підсумками виконання Проекту «Формування підґрунтя до забезпечення
сталості національної відповіді у сфері ВІЛ та ТБ в рамках гранту Глобального
фонду» у м. Полтава, зокрема: 1) щодо формування технічного завдання на
виконання цілей програм у відповідності з об’єктивними розрахунками та
актуальними статистичними даними; 2) щодо формування індикаторів
виконання цілей програм з урахуванням відповідності державному та місцевим
бюджетам.
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2.
Здійснити заходи щодо розробки та/або затвердження ДУ «Центр
громадського здоров'я МОЗ України» узгодженої політики щодо постановки
індикаторів цілей програм.
3.
Розробити план щодо усунення ризиків виконання цілей програм у
програмах профілактики, з урахуванням обґрунтованого розрахунку цілей щодо
охоплення.
24 липня – зустріч Комісії з нагляду з представниками усіх Основних
реципієнтів для обговорення результатів візиту з нагляду до Вінниці та ІваноФранківська, стану реалізації Плану 20-50-80 та впровадження програм
Глобального фонду в АР Крим, на окупованих територіях Донецької та
Луганської областей.
Забезпечено участь Комісії з нагляду у дебрифінгах Місцевого агенту
Глобального фонду (далі – МАФ) з Основними реципієнтами грантів
Глобального фонду, в рамках яких:
11березня 2019 року представлено інформацію та рекомендації Комісії з
нагляду за результатами візиту з нагляду до м. Полтава, який було здійснено 67 грудня 2018 року, а також перелік рекомендацій Комісії з нагляду за
результатами участі у засіданнях приймальних та експертно-відбіркових
комісій на відбір виконавців у 2019 році проектів Глобального фонду, за
результатами розгляду яких, зокрема, БО «100%ЖИТТЯ» розроблено та
погоджено з ЦГЗ алгоритм програмного компоненту 50М «Забезпечення
виявлення активного туберкульозу серед ЛЖВ за допомогою інноваційних LFLAM тестів».
19 вересня 2019 року – обговорено статуси виконання management actions,
основних рекомендацій впровадження проектів у закладах ДКВС, а також
поточний стан виконання Плану переходу.
6 грудня – обговорено проблемні питання виконання проектів, які
впроваджуються у закладах ДКВС.
Забезпечено моніторинг виконання рекомендації Комісії з нагляду щодо
постійного оприлюднення та оновлення інформації про хід та результати
реалізації програм Глобального фонду в Україні на офіційних веб-сайтах
організацій, які є Основними реципієнтами грантів Глобального фонду:
1)
https://network.org.ua/proekt-za-pidtrymky-globalnogo-fondu/
2)
http://aph.org.ua/uk/nasha-robota/ukraine/gf/
3)
https://www.phc.org.ua/pro-centr/proekti/proekt-gf
Забезпечено комунікацію та інформування представників Глобального
фонду щодо впровадження наглядової діяльності та актуальних питань з
впровадження програм Глобального фонду в Україні, зокрема:
1) 25 лютого – установча зустріч з командою Глобального фонду за
участі голови Комісії з нагляду, експерта Комісії з нагляду з питань аналізу
ефективності грантів Глобального фонду, а також представників Секретаріату
Національної ради;
2) 28 березня – робоча зустріч з командою Глобального фонду за участі
МАФ, голови Комісії з нагляду, експерта Комісії з нагляду з питань аналізу
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ефективності грантів Глобального фонду, а також представників Секретаріату
Національної ради.
14 травня 2019 року завершено наповнення Інформаційного табло
(Dashboard) за результатами реалізації грантів у 2018 році та 20 травня
проведено робочу зустріч за участі членів Комісії з нагляду, представників
Основних реципієнтів грантів Глобального фонду та МАФ щодо результатів
аналізу виконання показників грантових програм за даними Інформаційного
табло (Dashboard). За результатами зазначеної зустрічі було прийнято рішення
здійснити перегляд формату Інформаційного табло та його актуальності для
здійснення аналізу виконання індикаторів у поточному гранті Глобального
фонду. Оскільки, перелік показників поточних грантів суттєво збільшився, це
вимагає внесення показників вручну та корегування формату Інформаційного
табло в процесі його заповнення, в результаті чого розрахунок показників у
відповідних вкладках Інформаційного табло відображається некоректно, не
синхронізується у відсоткове значення, або взагалі не відображаються, що
унеможливлює здійснення аналізу виконання індикаторів. Відповідно до цього
рішення, 6 червня 2019 року Секретаріатом Національної ради направлено
звернення до Секретаріату Глобального фонду (CCM Hub) з інформацією про
проблеми у використанні Інформаційного табло та необхідності перегляду його
формату.
Також протягом року забезпечено постійну участь членів та експертів
Комісії з нагляду у засіданнях Стратегічної робочої групи з питань
забезпечення сталості послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу в межах переходу на державне фінансування.
В цілому забезпечено виконання Плану нагляду на 2019 рік, а також
взаємодію Комісії з нагляду з представниками Основних реципієнтів грантів
Глобального фонду, членами Національної ради, її робочими органами та
представниками зацікавлених сторін.
Для забезпечення у 2019 році ефективної діяльності Національної ради як
міжсекторального консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів та
національного координатора програм Глобального фонду в Україні її
Секретаріатом було вжито відповідних заходів, зокрема:
1) внесено зміни та доповнення до Положення та складу Національної
ради, а саме:
 постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року
№ 214 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11
липня 2007 року № 926» уведено квоти для трансгендерних людей, осіб, які
утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування
покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, жінок,
які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, учасників операції Об’єднаних сил та
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, а також
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України;
 постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року
№ 1156 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11
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липня 2007 року № 926» внесено зміни та доповненнями згідно зі змінами у
складі Уряду України та утворенням нових міністерств;
2) забезпечено організацію заходів щодо впровадження положень
політики ротації членів Національної ради від недержавного сектору та
оновлення персональних складів її комітетів та Комісії з нагляду. Персональний
склад Національної ради (протягом 2019 року оновлений 4 рази: 4 березня, 8
травня, 27 червня та 18 грудня), Комісії з нагляду, Комітету з програмних
питань та Комітету з регіональної політки оприлюднено на веб-сайті МОЗ
України;
3) організовано проведення 9 засідань Комітету з програмних питань (12
березня, 7 травня, 20 червня, 19 вересня та 5 листопада), Комітету з
регіональної політики Національної ради та утвореної при ньому Національної
групи з питань адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі
контролю над туберкульозом в Україні (21 травня, 6 червня, 4 липня та 15
серпня), зокрема:
- за результатами засідання Комітету з програмних питань від 12 березня
2019 року узгоджено пропозиції до проєкту Стратегії державної політики у
сфері протидії туберкульозу та гепатитів на період до 2030 року на період до
2030 року, підведено підсумки роботи Координаційної групи з реалізації
заходів щодо впровадження нових протитуберкульозних препаратів,
проаналізовано перші результати впровадження бедаквіліну на базі ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
НАМНУ» в рамках проекту «Challenge TB», схвалено цілі щодо охоплення осіб
з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів
замісною підтримувальною терапією (далі – ЗПТ) на 2019–2021 роки,
погоджено проєкти Положення про міжконфесійний ресурсний центр,
Положення та рекомендований склад робочих груп щодо декриміналізації
спільноти секс-працівників та спільноти людей, які вживають наркотики, а
також погоджено та рекомендовано до використання уніфіковану форму
звітності в рамках впровадження стратегії «Ініціатива Fast-Track Cities»;
узгоджено порядок затвердження проєкту плану на 2019 рік з реалізації
Стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над
туберкульозом в Україні на 2019–2021 роки (далі – Стратегія АКСМ–ТБ);
- за результатами засідання Комітету з програмних питань від 7 травня
2019 року прийнято низку рішень щодо усунення бар’єрів у впровадженні
програм ЗПТ, зокрема, щодо розширення програм ЗПТ на місцях, а також щодо
пілотування нової моделі забезпечення доступу наркозалежних до програм ЗПТ
незалежно від місця перебування та юридичного статусу, узгоджено пропозиції
щодо внесення змін до чинного законодавства в частині прав та здоров’я
підлітків, зокрема до Закону України «Про охорону дитинства» щодо визнання
законодавством України підліткового віку та особливого статусу підлітків (1018 років) та норм щодо охорони дитинства, до Основ законодавства України
про охорону здоров’я щодо надання особам, які досягли 16-річного віку прав на
отримання достовірної і повної інформації щодо стану власного здоров’я, до
Цивільного Кодексу України щодо отримання прав підлітками на самостійне
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укладання та виконання правочинів, що пов’язані із наданням послуг з
медичного обслуговування, погоджено обґрунтування тарифів на надання
послуг, пов’язаних з ВІЛ (профілактика ВІЛ серед груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ, підготовлене робочою групою при ЦГЗ), опрацьовано
питання впровадження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в
лікувально-профілактичних закладах, місцях довготривалого перебування
людей та проживання хворих на туберкульоз в системі ДКВС, узгоджено
необхідність утворення Національного комітету з валідації елімінації передачі
від матері до дитини ВІЛ та сифілісу, а також підготовки запиту до
Глобального фонду щодо підтримки діяльності Національної ради та її робочих
органів на 2020-2022 роки;
- за результатами засідання Комітету з програмних питань від 20 червня
2019 року здійснено аналіз пропозицій щодо перегляду цілей по 3-м ТБ
індикаторам гранту Глобального фонду на 2019-2020 роки, вивчено інформацію
про результати та перспективи співпраці з Expertise France («Ініціатива 5%»
Франції)», погоджено запропонований проєкт Порядку визначення ключових
груп щодо інфікування ВІЛ, заслухано інформацію про стан та шляхи
забезпечення 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 чоловіків, які мають сексуальні стосунки з
чоловіками, а також про вжиті протягом травня-червня поточного року заходи з
усунення бар’єрів у впровадженні/розширенні програм ЗПТ;
- за результатами засідання Комітету з програмних питань від 19 вересня
2019 року здійснено аналіз стану впровадження Ініціативи Fast-Track Cities у
містах Київ та Одеса, обговорено та погоджено запропонований проєкт
концепції заявки України «Розвиток системи міжвідомчої й міжсекторальної
координації для забезпечення ефективної/сталої відповіді на епідемії
туберкульозу та ВІЛ в умовах децентралізації, реформування системи охорони
здоров’я та переходу на бюджетне фінансування програм Глобального фонду в
Україні» до Французької міжнародної експертизи «Ініціатива 5%», погоджено
пропозиції щодо напрямів та заходів з виявлення та лікування вірусних
гепатитів серед представників ключових груп для їх подальшого фінансування
за рахунок понад виділених Глобальним фондом коштів на діючі програми в
Україні (above allocation), заслухано інформацію про впровадження ЗПТ та
послуг зменшення шкоди в установах виконання покарань та слідчих
ізоляторах ДКВС України, впровадження тендерних закупівель послуг
профілактики ВІЛ для ключових груп, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
людей за кошти державного бюджету, щодо недоліків ЗПТ на місцях та
перешкод у їх розширенні, а також за результатами засідання направлено лист
із зверненням від імені Комітету на Міністерство фінансів України з проханням
якомога швидше затвердити оновлений паспорт бюджетної програми на 2019
рік за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних
програм та комплексних заходів програмного характеру»;
- за результатами засідання Комітету з програмних питань від 5 листопада
2019 року підтримано в цілому проекту Закону України «Про соціальну
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адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк, та суб’єктів пробації», вивчено ситуацію про поточний
стан виконання Плану переходу (20-50-80), погоджено створення при
Стратегічній робочій групі з питань забезпечення сталості послуг у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу тематичної підгрупи за напрямом
«Забезпечення послуг, пов’язаних з ВІЛ/ТБ у закладах ДКВС», заслухано
інформацію про бар’єри щодо діагностики та лікування внутрішньо
переміщених осіб та пропозиції щодо їх подолання, а також про ризики щодо
ТБ для усього населення областей, постраждалих від війни, про результати
діяльності утворених Національною радою робочих груп з підготовки
пропозицій щодо декриміналізації споживачів наркотиків та реформи
законодавства про врегулювання питань секс праці, підтримано ініціативу щодо
нового проекту USAID «Support TB Control Efforts in Ukraine»;
- за результатами засідання комітету з регіональної політики від 21 травня
2019 року підбито підсумки діяльності робочої групи з регламентації
регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення
туберкульозу та ВІЛ (далі – регіональні/місцеві ради), розглянуто та погоджено
Порядок залучення до роботи регіональних/місцевих рад представників
неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із
ключовими інфекціями (далі – Порядок), який рекомендовано до використання
зацікавленим неурядовим організаціям, ключовим групам і спільнотам людей,
які живуть із ключовими інфекціями для забезпечення делегування своїх
представників до регіональних/місцевих рад, проаналізовано інформацію про
стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до
регіональних рад та рекомендовано регіональним/місцевим радам продовжити
роботу щодо включення представників спільнот відповідно до оновлених
Положення та Регламенту їхньої діяльності, а також погодженого Порядку,
обговорено питання щодо врегулювання засад здійснення моніторингових
візитів Національної ради, здійснено огляд результатів реалізації
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2014–2018 роки та утворено при Комітеті Національну групу з питань
адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над
туберкульозом в Україні (далі – Національна група з АКСМ у галузі ТБ),
затверджено Положення про неї;
- за результатами засідань Національної групи з АКСМ у галузі ТБ
визначено її роль та завдання, здійснено заходи щодо утворення регіональних
груп з АКСМ в галузі ТБ, сформовано пропозиції щодо інформаційної та
адвокаційної підтримки Національної протитуберкульозної служби, проведено
мапування
діяльності
державних
установ/організацій,
інституцій
громадянського суспільства, спільнот людей, що постраждали від
туберкульозу, міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної
допомоги, що працюють в Україні, для адвокації їх залучення до реалізації
Стратегії АКСМ–ТБ, розроблено проект інформаційної стратегії та методичних
рекомендацій щодо її впровадження для забезпечення координації та
об’єднання зусиль партнерів у проведенні інформаційних заходів та кампаній,

13

створення єдиного інформаційного простору, що збільшує поінформованість
населення щодо небезпеки туберкульозу, способів його лікування і
профілактики, зниження темпів захворюваності на туберкульоз, дотримання
прав і свобод людини, напрацьовано пропозиції до порядку та інструменту
моніторингу впровадження заходів з реалізації Стратегії АКСМ–ТБ,
обговорено та узгоджено пропозиції щодо внесення змін до переліку груп
населення, уразливих до захворювання на туберкульоз;
5) організовано моніторинговий візит до Одеської області (31 жовтня – 1
листопада 2019 року) з питань впровадження та розвитку програм ЗПТ в
регіоні, у ході якого в перший день учасники візиту ознайомилися з роботою
трьох сайтів ЗПТ на базі міських закладів охорони здоров’я міста Одеси, а саме:
КУ «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та
СНІДом», КУ «Міський протитуберкульозний диспансер» та КУ «Міський
психіатричний диспансер». Окремо була проведена зустріч з пацієнтами
вказаних сайтів, в тому числі мешканців інших міст Одеської області, а також з
ініціативною групою та регіональним представником Всеукраїнського
об’єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА) в Одеській області. Результати
ознайомлення з роботою сайтів ЗПТ та спілкування з пацієнтами були
представлені у вигляді рекомендацій на зустрічі зацікавлених сторін в ДОЗ
Одеської ОДА, яка відбулася 01.11.2019 року;
6) проведено навчальний семінар з міжнародною участю щодо
профілактики ВІЛ/СНІДу за підходом SAVE за участю 22 представників
релігійних організацій, релігійних лідерів, які живуть з ВІЛ, представників
уразливих груп (23–25 липня 2019 року);
7) проведено навчальний семінар щодо ролі членів регіональних рад та їх
безпосереднього впливу на програми протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу для
27 членів регіональних рад – представників релігійних громад та спільноти
жінок, які живуть з ВІЛ (5–6 грудня 2019 року);
8) проведено нараду з 24 секретарями регіональних рад у ході якої її
учасники ознайомилися з новими підходами у формуванні та реалізації
державної політики у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
сучасними підходами до подолання проблеми туберкульозу та роллю Стратегії
адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над
туберкульозом в Україні на 2019–2021 роки у забезпеченні ефективності
боротьби з туберкульозом, проєктом Стратегії із комплексного реагування на
бар’єри з прав людини для доступу до ВІЛ та ТБ послуг до 2030 року та планом
її реалізації, основними засадами нової нормативної регламентації діяльності
регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та
ВІЛ, новаціями в Примірному положенні та Типовому регламенті регіональних
рад, організацією процесу підготовки та погодження оновлених Положення про
регіональну раду та її Регламенту та алгоритмом залучення представників
неурядового сектора та ключових груп до роботи в регіональній раді (26–27
березня 2019 року).
Також з метою реалізації Стратегії інформаційного розвитку
Національної ради організовано та проведено:
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1) зустріч зацікавлених сторін з узгодження пропозицій до плану роботи
Національної ради на 2019 рік (31 січня 2019 року);
2) зустріч зацікавлених сторін з обговорення проєкту Стратегії з
комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з
профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030 року, Стратегічного
плану з її реалізації на 2019–2022 роки (14 березня 2019 року);
3) під час місії Глобального фонду в Україну проведено зустріч
представників Глобального фонду з Віце-прем’єр-міністром – головою
Національної ради, представниками міністерств охорони здоров’я та фінансів
(26 лютого 2019 року);
4) в рамках проведення огляду Глобального фонду щодо виконання в
Україні заходів сталості, переходу та співфінансування з 25 лютого по 1
березня організовано низку зустрічей (12) з державними та неурядовими
партнерами.
Також члени Національної ради, її робочих органів, у т.ч. Комісії з
нагляду та представники Секретаріату Національної ради взяли участь у:
1) робочих зустрічах, круглих столах міжфракційного об’єднання
«Парламентська платформа боротьби з ТБ» (6 лютого, 21 березня, 5 червня, 9
жовтня 2019 року);
2) нараді з посилення релігійних організацій у сфері подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, стигми, дискримінації та
насильства (28–29 березня 2019 року);
3) семінарі з обговорення етапів впровадження мобільного додатку
«OneImpact» для розширення можливостей спільнот та соціальної підзвітності з
питань ТБ в Україні (2–4 квітня 2019 року);
4) спільній ПЕПФАР та Глобального фонду нараді зі стратегічного
планування (30 вересня – 1 жовтня 2019 року);
5) Національній платформі суддів з питань ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та
прав на здоров’я (29 листопада 2019 року).
Отже, підводячи підсумки роботи Національної ради у 2019 році
головними результатами її діяльності можна назвати:
• вперше в історії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 червня 2019 року № 497 «Про деякі питання надання послуг
представникам групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які
живуть з ВІЛ» врегульовано питання надання за кошти державного бюджету
профілактичних послуг представникам груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, які до сьогодні надавались виключно за рахунок міжнародної
технічної допомоги, та виділено майже 83 млн. гривень бюджетних коштів на
закупівлю зазначених послуг 252 тисячам українців у недержавних організацій;
• Державним бюджетом України на 2020 рік передбачено 207,9 млн. грн.
на фінансування послуг з супроводу та профілактики ВІЛ (49,9 млн. грн на
закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, та 148 млн.
грн. на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп
підвищеного ризику), які дозволять розширити охоплення послугами з 252 тис.
українців у 2019 році до 356 тис. у 2020 році;
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• схвалення Урядом України Державної стратегії у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року;
• забезпечення впровадження в Україні як на національному та
регіональному рівнях заходів з валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від
матері до дитини відповідно до стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року
«Глобальна елімінація передачі ВІЛ від матері до дитини»;
• залучення додаткових груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
та туберкульозом, зокрема трансгендерних людей, осіб, які утримуються в
установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, жінок, які живуть з ВІЛінфекцією/СНІДом, внутрішньо переміщених осіб, а також Міністерства з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України до обговорення, прийняття рішень та координації заходів у сфері
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному рівні.

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

1.

2.

3.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Стан виконання
Питання для розгляду/
Комітетах/
назва заходу
Комісії
Ради
Діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Про проекти актів Верховної Ради
I квартал
МОЗ України, ДУ «Центр
+
Виконано.
України щодо стратегії державної
громадського здоров’я
Питання розглянуто та узгоджено на
політики у сфері протидії ВІЛМОЗ України»
зсіданні Комітету з програмних питань
інфекції/СНІДу, туберкульозу та
12 березня, а також під час зустрічі
гепатитів на період до 2030 року та
зацікавлених сторін 18 березня.
Кабінету Міністрів України щодо
На засіданні Ради 23 травня обговорено
затвердження
плану
реалізації
та
узгоджено
проєкт
Стратегії
державної політики у сфері протидії
державної політики у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–2021
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
роки
гепатитів на період до 2030 року, яка
була
схвалена
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27
листопада 2019 року № 1415-р.
Розгляд та затвердження проекту
I квартал
Робоча група з розробки із
+
Виконано.
Стратегічного
плану
для
Стратегічного плану
Питання попередньо розглянуто та
комплексного
реагування
на
спільно з Об’єднаною
узгоджено на зустрічі зацікавлених
пов’язані з порушенням прав людини
програмою ООН з
сторін 14 березня.
бар’єри на шляху до ВІЛ- і ТБВІЛ\СНІД (ЮНЕЙДС)
На
засіданні
Ради
23
травня
послуг (далі – Стратегічний план)
затверджено Стратегію з комплексної
відповіді на бар’єри з прав людини для
доступу до послуг з профілактики і
лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030
року, а також Стратегічний план з її
реалізації на 2019-2022 роки.
Огляд результатів реалізації грантів
I квартал
ДУ «Центр громадського
+
Виконано.
Глобального фонду для боротьби із
здоров’я МОЗ України»,
На засіданні Ради 23 травня заслухано
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

4.

СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) та стану
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

МБФ «Альянс
громадського здоров’я»,
БО «100% ЖИТТЯ»

І квартал

Голова Комісії нагляду

+

5.

Розгляд проекту Положення про
Міжконфесійний ресурсний центр

I квартал

Член Національної ради –
представник Комісії з
питань соціального
служіння Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних
організацій отець Сергій
Дмитрієв

+

6.

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

І квартал

Члени Національної
ради – представники осіб,
які надають сексуальні
послуги за винагороду
Ісаєва Н.С. та споживачів
ін’єкційних наркотиків
шляхом Басенко А.І.

+

Стан виконання

інформацію про результати реалізації
грантів Глобального фонду у 2018 році
та стану підготовки до впровадження
державного
фінансування
послуг,
пов’язаних з ВІЛ та туберкульозом, в
рамках реалізації Плану переходу (План
20-50-80) .
Виконано.
План нагляду обговорено та схвалено на
зсідання Комісії з нагляду 22 лютого
2019 року, представлено та затверджено
на засіданні Ради 23 травня 2019 року.
Виконано.
Питання розглянуто та узгоджено на
зсіданні Комітету з програмних питань
12 березня.
На засіданні Ради 23 травня 2019 року
представлено та погоджено План з
організації роботи Міжконфесійного
ресурсного центру.
Виконано.
Питання розглянуто та узгоджено на
зсіданні Комітету з програмних питань
12 березня.
На засіданні Ради 23 травня 2019 року
представлено та погоджено:
1) Положення та рекомендований
склад робочої групи з підготовки
пропозицій
щодо
реформи
законодавства про проституцію
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

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
ін’єкційних наркотиків, осіб, які
надають
сексуальні
послуги,
чоловіків, які мають сексуальні
стосунки
з
чоловіками,
трансґендерів)

Термін
виконання

І квартал

Відповідальні

Член Національної ради –
представник чоловіків, які
мають сексуальні
стосунки з чоловіками
Чернишев А.В.

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

-

Стан виконання

(або
врегулювання
питань
секспраці);
2) Положення та рекомендований
склад робочої групи щодо з
підготовки пропозицій щодо
перегляду Таблиць невеликих,
великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, що
знаходяться у незаконному обігу,
затверджених
наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 01.08.2000 № 188
(зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 16.08.2000 за
№ 512/4733).
Виконано.
23 травня на засіданні Ради заслухано
інформацію про підготовку та внесення
на розгляд Комітету з програмних
питань та Національній раді аналітичної
записки про стан та шляхи забезпечення
виконання
урядом
та
органами
виконавчої влади плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року у
частині, що стосується чоловіків, які
мають
сексуальні
стосунки
з
чоловіками.
20 червня на засіданні Комітету з
програмних питань розглянуто та
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

8.

Інформування членів Національної
ради про поточний стан забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними та АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ

Щоквартально

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

-

9.

Інформування членів Національної
ради та Секретаріату Глобального
фонду про результати наглядової
діяльності

Щоквартально

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

І квартал

Секретаріат Національної
ради

+

Стан виконання

обговорено питання, за результатами
чого рекомендовано представниками
спільноти ЧСЧ підготувати узгоджені
пропозиції
щодо
підвищення
ефективності виконання плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2020 року у
частині, що стосується чоловіків, які
мають
сексуальні
стосунки
з
чоловіками.
Виконано частково.
Членів Ради під час засідань 23 травня
та 22 серпня поінформовано про стан
забезпечення
регіонів
України
протитуберкульозними
та
АРВпрепаратами, препаратами для ЗПТ
станом на 1 квітня та 1 липня 2019 року
(надано інформаційні довідки для
ознайомлення).
Виконано.
Секретаріат
Ради
інформував
Глобальний фонд про результати
наглядової діяльності: 18 лютого, 17
квітня, 16 липня та 21 листопада, а
також членів Ради на її засіданнях 23
травня та 22 серпня.
Виконано.
Відповідно до листа МОЗ України від
22 січня 2019 року № 05.2-10/1601 на
обласні та Київську міську державні
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

туберкульозу та ВІЛ

11.

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

ІІ квартал

Мін’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
до
послуг
сексуальнорепродуктивного здоров’я
Про перехід на нові режими
лікування
лікарсько
стійкого
туберкульозу
відповідно
до

II квартал

БО «Позитивні жінки»

+

II квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

13.

Стан виконання

адміністрації зібрано та опрацьовано
персональні склади регіональних рад.
Згідно з узагальненим аналізом в
регіональних радах 11 регіонів відсутнє
представництво церков та релігійних
організацій,
про
що
було
поінформовано члена Національної
ради від Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій.
Виконано.
На засіданнях Комітету з програмних
питань розглянуто питання:
- впровадження програм ЗПТ та
зменшення шкоди в установах системи
ДКВС України (19 вересня);
- впровадження Стандарту інфекційного
контролю за ТБ в закладах охорони
здоров’я ЦОЗ ДКВС України (7 травня);
- організацію робочої підгрупи із
забезпечення
сталості
послуг,
пов’язаних з ВІЛ/ТБ у закладах ДКВС
(11 листопада).
Виконано.
Питання розглянуто на засіданні Ради
22 серпня та прийнято ряд рішень щодо
запобігання порушенню прав жінок, які
живуть з ВІЛ в Україні.
Виконано.
Питання
опрацьовано
в
рамках
Координаційної групи з реалізації
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

оновленого керівництва ВООЗ

Стан виконання

заходів щодо впровадження в Україні
нових протитуберкульозних препаратів
та нових режимів при Комітеті з
програмних питань. За результатами
роботи групи узгоджено тактику
ведення випадків МРТБ в Україні
відповідно до оновлених рекомендацій
ВООЗ у перехідному періоді.
Виконано.
На засіданні Ради 23 травня розглянуто
та затверджено оціночні дані щодо
кількості людей, які живуть з ВІЛ, та
розрахунки кількості представників
груп ризику.
Виконано.
На засіданні Ради 22 серпня розглянуто
питання про стан впровадження в
Україні
державного
фінансування
послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в
рамках реалізації Плану переходу (План
20-50-80),
який
реалізується
на
виконання Стратегії.

14.

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

ІI квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

15.

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
Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) у першому
півріччі 2019 року
Про
забезпечення
ефективного

III квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

ІІI квартал

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

+

Виконано.
Питання розглянуто на засіданні Ради
22 серпня.

+

Виконано.

16.

17.

ІІI квартал
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

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
НАМНУ»

18.

19.

20.

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»
Виконання зобов’язань країни про
досягнення щодо виконання заходів
Політичної декларації, прийнятої на
нараді високого рівня з туберкульозу
в рамках 73-ї сесії Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй
Практична
реалізація
Плану
переходу
до
державного
фінансування послуг, пов’язаних з

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

директор ДУ
«Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського
НАМНУ» Фещенко Ю.І.

Стан виконання

На засіданні Комітету з програмних
питань 12 березня розглянуто питання
про перші результати впровадження
бедаквіліну на базі ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім.
Ф.Г. Яновського НАМНУ» в рамках
проекту «Challenge TB», а також
затверджено
план
діяльності
Координаційної групи з реалізації
заходів щодо впровадження в Україні
нових протитуберкульозних препаратів
на 2019 рік.
Виконано.
Питання розглянуто на засіданнях
Комітету з програмних питань 7 травня
та Ради 22 серпня.

ІІІ квартал

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

+

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

Виконано.
Питання розглянуто на засіданні Ради
22 серпня.

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

+

Виконано.
На засіданні Ради 22 серпня розглянуто
питання про стан впровадження в
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
ВІЛ та ТБ: перші уроки та висновки

21.

22.

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

Україні
державного
фінансування
послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в
рамках реалізації Плану переходу (План
20-50-80).
В рамках роботи Комітету з програмних
питань опрацьовано питання 1) про
поточний стан впровадження тендерних
закупівель послуг профілактики ВІЛ
для ключових груп, догляду та
підтримки ЛЖВ, за кошти державного
бюджету (19 вересня); 2) про поточний
стан виконання плану забезпечення
стійкості програм протидії ВІЛ та ТБ (5
листопада).
Виконано частково.
На засіданні Комітету з програмних
питань 5 листопада розглянуто питання
про механізми 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.

Про
механізми
розвитку
та IV квартал
Мінсоцполітики України,
+
впровадження
на
рівні
МОЗ України
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
Діяльність Комітету з програмних питань Національної ради
Про
підготовку проекту акту
I квартал
ДУ «Центр громадського
Виконано.
Верховної Ради України щодо
здоров’я МОЗ України»
Питання розглянуто
основних засад (Стратегії) державної
Комітету 12 березня.
політики
у
сфері
протидії
туберкульозу та гепатитів на період

на

засіданні
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

23.

24.

25.

до 2030 року на період до 2030 року
(на виконання рішення Національної
ради від 13.12.2018 року)
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
НАМНУ»
в
рамках
проекту
«Challenge TB»
Розгляд та затвердження цілей щодо
охоплення осіб з психічними та
поведінковими розладами внаслідок
вживання
опіоїдів
замісною
підтримувальною терапією на 2019–
2021 роки
Розгляд та погодження проектів
документів,
підготовлених
на
виконання рішень Національної ради
від 13.12.2018 року: Положення про
міжконфесійний ресурсний центр,
Положення та рекомендований склад
робочих груп щодо декриміналізації

Термін
виконання

Відповідальні

I квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г.
Яновського НАМНУ»

Виконано.
Питання розглянуто
Комітету 12 березня.

на

засіданні

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

Виконано.
Питання розглянуто
Комітету 12 березня.

на

засіданні

Члени Національної ради
– представник Комісії з
питань соціального
служіння Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних
організацій,
представник осіб, які

Виконано.
Питання розглянуто
Комітету 12 березня.

на

засіданні

I квартал

I квартал

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

25

№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

спільноти
секс-працівників
та
спільноти людей, які вживають
наркотики

26.

27.

28.

Розгляд та погодження уніфікованої
форми
звітності
в
рамках
впровадження стратегії Ініціатива
Fast-Track Cities
Стан перегляду наказу МОЗ 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 МОЗ 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
Про внесення змін до чинного
законодавства в частині прав та

I квартал

ІI квартал

ІІ квартал

Відповідальні

надають сексуальні
послуги за винагороду,
представник людей,
вживають наркотики
ін’єкційним шляхом
ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

Виконано.
Питання розглянуто
Комітету 12 березня.

на

засіданні

Марциновська В. А., ДУ
«Центр громадського
здоров’я МОЗ України» (за
згодою)
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
згодою)

Виконано.
Питання розглянуто
Комітету 20 червня.

на

засіданні

БФ «Право на здоров’я» та
Тінерджайзер

Виконано.
Розглянуто на засіданні Комітету 7
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

29.

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
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

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

травня.

IІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

Виконано.
На засіданні Комітету 7 травня
представлено та узгоджено пропозиції
щодо
обґрунтування
тарифів
на
послуги, пов’язані з ВІЛ та ТБ та
принципів їх формування.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

30.

31.

32.

33.

надавачів послуг
Щодо
впровадження
Стандарту
інфекційного
контролю
за
туберкульозом
в
лікувальнопрофілактичних закладах, місцях
довготривалого перебування людей
та
проживання
хворих
на
туберкульоз, затвердженого наказом
МОЗ України від 17.08.2010 № 684
Огляд кращих практик впровадження
нових моделей профілактики ВІЛ
серед ЧСЧ в Україні: результати
пілотного
проекту
щодо
впровадження
доконтактної
профілактики (PrEP) в Києві
Пропозиції щодо внесення змін до
наказів МОЗ 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
Впровадження ЗПТ та послуг
зменшення шкоди в установах
виконання покарань та слідчих
ізоляторах ДКВС України

Термін
виконання

Відповідальні

IІ квартал

ДУ «Центр охорони
здоров’я ДКВС України»,
БО «FREE ZONE», БО «100%
ЖИТТЯ»

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

Виконано.
Питання розглянуто
Комітету 7 травня.

на

засіданні

ІII квартал

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

IІI квартал

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

Виконано.
Питання розглядалося на засіданнях
Комітету 7 травня, 10 червня та 5
листопада.

ІII квартал

ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»,
ЦОЗ ДКВС України, БО

Виконано.
На засіданні Комітету 19 вересня
обговорено перешкоди та перспективи
впровадження
ЗПТ
та
послуг
зменшення
шкоди
в
установах

«FREE ZONE»

Не виконано.

28

№
Питання для розгляду/
назва заходу

34.

35.

36.

Щодо шляхів забезпечення прав ЧСЧ
і підлітків, яких торкнулась епідемія
ВІЛ, та зменшення рівня стигми та
дискримінації
для
ефективного
подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в
Україні
Механізми
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

Підбиття підсумків роботи робочої
групи з місцевої регламентації на
виконання протокольних рішень
Комітету: стан виконання п. 5

Термін
виконання

Відповідальні

ІV квартал

ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
БО «Тінерджазер»

ІV квартал

Мінсоцполітики, ДУ
«Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

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

Стан виконання

виконання
покарань
та
слідчих
ізоляторах
ДКВС
України.
За
результатами
прийнято
рішення
ініціювати внесення змін до наказу
МОЗ від 15 червня 2016 року № 582
щодо
відновлення
діяльності
міжвідомчої робочої групи з питань
ЗПТ з розширенням її повноважень
щодо зменшення шкоди.
Не виконано.

Виконано.
Питання обговорено
Комітету 05 листопада.

на

засіданні

Виконано.
Розглянуто на засіданні Комітету 21
травня.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

37.

протокольного рішення Комітету з
регіональної політики Національної
ради від 11.09.2017 з приводу
розроблення Примірного положення
про субнаціональні ради (Кримську
республіканську, обласну, Київську
та Севастопольську міську раду) з
координації дій у відповідь на
поширення туберкульозу та ВІЛ та
Типового
регламенту
субнаціональної ради
Про врегулювання засад здійснення
моніторингових візитів Національної
ради: напрацювання Положенняінструкції (frameworks) про порядок
організації моніторингових візитів
Національної ради на місця

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

Комітету з питань
регіональної політики

I квартал

38.

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

I квартал

39.

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

І квартал

Чернишев А.В., член
Національної ради,
Комітету з програмних
питань,
Шеремет С.П., член
Комітету з програмних
питань
Партнерство СтопТБ, член
Національної ради від
організацій, які працюють у
сфері протидії
туберкульозу
Клименко О.А.

Секретаріат Національної
ради

Виконано частково.
Питання опрацьовано під час робочої
зустрічі в Секретаріаті 16 травня та
розглянуто на засіданні Комітету 21
травня.

Виконано.
За результатами розгляду питання на
засіданні Комітету 21 травня утворено
при Комітеті Національну АКСМ групу,
а також регіональні АКСМ групи.
Проведено
засідання Національної
АКСМ групи: 6 червня, 4 липня та 15
серпня.
Виконано.
Відповідно до листа МОЗ України від
22 січня 2019 року № 05.2-10/1601 на
обласні та Київську міську державні
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

туберкульозу та ВІЛ

40.

41.

42.

43.

Ознайомлення
зі
звітною
інформацією щодо впровадження
Ініціативи Fast-Track Cities у містах
Київ та Одеса
Щодо моніторингу впровадження
міжнародних протоколів лікування
туберкульозу в регіонах, згідно за
наказами МОЗ № 1422 та № 1752

II квартал

Київський та Одеський
міські департаменти
охорони здоров’я

ІІ квартал

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
Аналіз стану облаштування кабінетів
замісної підтримувальної терапії,
насамперед у протитуберкульозних

ІІІ квартал

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

ІІІ квартал

БФ «ВОЛНА», ДУ «Центр
громадського здоров’я
МОЗ України», ЦОЗ ДКВС

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

адміністрації зібрано та опрацьовано
персональні склади регіональних рад.
Згідно з узагальненим аналізом в
регіональних радах 11 регіонів відсутнє
представництво церков та релігійних
організацій,
про
що
було
поінформовано члена Національної
ради від Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій. Інформація
представлена на засіданні Комітету 21
травня.
Виконано.
Питання розглянуто на засіданні
Комітету з програмних питань 19
вересня.
Не виконано.

Виконано.
Питання розглянуто на засіданні
Комітету з програмних питань 05
листопада.

Не виконано.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

закладах, ЦПМСД та СІЗО

Відповідальні

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

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

44.

Про стан впровадження системи
моніторингу та захисту дотримання
прав представників спільноти ЛВНІ
на базі кожного з 25 регіонів

ІІІ квартал

45.

Стан
отримання
коштів
з
регіональних/місцевих бюджетів на
програми профілактики ВІЛ/СНІДу
для ЧСЧ, послуг з догляду і
підтримки
Про
результати
пілотування
розробленої
Моделі
Teenergizer
(модель мобілізації підлітків і
розвитку молодіжного руху), яка
спирається на трирічний досвід
роботи Об’єднання підлітків та
молоді
Досвід
запровадження
на
регіональному
рівні
моделі
«соціального
замовлення»
для
надання послуг ключовим групам
ризику

IV квартал

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

Не виконано.

IV квартал

БО «Тінерджайзер» та
партнерські молодіжні
організації в регіонах

Не виконано.

IV квартал

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

Не виконано.

46.

47.

Інші заходи

Не виконано.
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№
Питання для розгляду/
назва заходу
48.

49.

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

Термін
виконання

Відповідальні

І квартал

МОЗ України, Секретаріат
Національної ради,
ПРООН, партнери

ІІ квартал

МОЗ, Секретаріат
Національної ради,
ПРООН, партнери

Розгляд на
Стан виконання
Комітетах/
Комісії
Ради
+
Виконано.
Нараду організовано та проведено 26-27
березня у місті Києві.

+

Виконано.
Організовано та проведено:
1) 23-25
липня
–
навчання
з
профілактики ВІЛ/СНІДУ за підходом
SAVE для представників релігійних
організацій, релігійних лідерів, які
живуть з ВІЛ, представників уразливих
груп;
2) 5-6 грудня – навчальний семінар
щодо ролі членів регіональних рад та їх
безпосереднього впливу на програми
протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу
для новобраних членів регіональних
рад – представників релігійних громад
та спільноти жінок, які живуть з ВІЛ.

50.

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

Щокварталь
но

МОЗ, Секретаріат
Національної ради, голова
Комісії з нагляду,
партнери

+

Виконано.
Організовано та проведено:
1) 31 січня – зустріч зацікавлених
сторін з узгодження плану роботи Ради
на 2019 рік;
2) 25 лютого, 28 березня зустрічі
представників Комісії з нагляду та
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

Секретаріату Національної ради
представниками Глобального фонду;

з

3) 26 лютого – зустріч представників
Глобального фонду з Віце-прем’єрміністром – головою Ради;
4) з 25 лютого по 1 березня – 12
зустрічей з партнерами в рамках огляду
Глобального фонду щодо виконання в
Україні заходів сталості, переходу та
співфінансування.
Члени Ради, її робочих органів, у т.ч.
Комісії з нагляду та представники
Секретаріату Ради взяли участь:
1) робочих зустрічах, круглих столах
МФО
«Парламентська
платформа
боротьби з ТБ» (6 лютого, 21 березня, 5
червня, 9 жовтня);
2) нараді з посилення релігійних
організацій у сфері подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних
захворювань, стигми, дискримінації та
насильства (28-29 березня);
3) семінарі з обговорення етапів
впровадження мобільного
додатку
«OneImpact»
для
розширення
можливостей спільнот та соціальної
підзвітності з питань ТБ в Україні (2-4
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

квітня);
4) у спільній ПЕПФАР та Глобального
фонду
нараді
зі
стратегічного
планування (30 вересня – 1 жовтня);
5) національній платформі суддів з
питань ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та
прав на здоров’я (29 листопада).
51.

52.

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

Забезпечення
інформування
Секретаріату Глобального фонду
щодо
результатів
наглядової
діяльності

Щокварталь
но

Секретаріат Національної
ради, Основні реципієнти,
голова Комісії з нагляду

+

Виконано.
Організовано та проведено:
1) 5 квітня – зустріч з ЦГЗ за
результатами візиту до міста Полтава та
щодо стану виконання Плану 20-50-80;
2) 24 липня – зустріч Комісії з нагляду
з представниками усіх ОРів для
обговорення результатів візиту з
нагляду до
Вінниці та
ІваноФранківська, стану реалізації Плану 2050-80 та впровадження програм
Глобального фонду в АР Крим, на
окупованих територіях Донецької та
Луганської областей.

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

+

Виконано.
Секретаріат
Ради
інформував
Глобальний фонд про результати
наглядової діяльності: 18 лютого, 17
квітня, 16 липня та 21 листопада.
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№

Термін
виконання

Відповідальні

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

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

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

+

55.

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

Протягом
року за
окремими
графіками

Секретаріат Національної
ради, Голова Комісії з
нагляду

+

56.

Впровадження заходів із виконання
графіку ротації згідно з Порядком

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Питання для розгляду/
назва заходу
53.

54.

Розгляд на
Стан виконання
Комітетах/
Комісії
Ради
+
Виконано.
20 травня – зустрічі з ОРами щодо
результатів ведення Інформаційного
табло (Dashboard).

Виконано.
Організовано
та
проведено
моніторинговий
візит
з
питань
впровадження програм ЗПТ до міста
Одеса (31 жовтня – 1 листопада).

Виконано.
Організовано та проведено візити з
нагляду:
1) до міста Вінниця (24-27 червня);
2) до міста Івано-Франківськ (24-27
червня);
3) до Київської області (22-24 жовтня);
4) до міста Київ (29-31 жовтня).
Виконано.
Протягом року персональний склад
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

ротації, а також періодичного
перегляду
та оновлення складів
комітетів, Комісії з нагляду згідно з
Положеннями про комітети, Комісії
з нагляду
57.

58.

59.

60.

Стан виконання

оновлено 4 рази: 4 березня, 8 травня, 27
червня та 18 грудня.

Проведення
робочого
семінару
та/або орієнтаційних зустрічей для
новопризначених
членів
Національної ради, Комісії з нагляду

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради, голова Комісії з
нагляду

+

Забезпечення
формування
та
виконання планів комунікації членів
Національної ради від НУО зі своїми
виборчими спільнотами

Протягом
року

члени Національної ради
від НУО, Секретаріат
Національної ради

+

Забезпечення
регіональних рад
Національної ради

інформування
про діяльність

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Проведення
засідань
комітетів
Національної ради та Комісії за
нагляду

Протягом
року за
окремими
графіками

Голови Комітетів та
Комісії з нагляду,
Секретаріат Національної
ради

+

Виконано.
Робочі семінари організовано
проведено 7 березня та 2 жовтня.

та

Виконано.
Плани комунікації членів Національної
ради від НУО зі своїми виборчими
спільнотами сформовано та надано до
Секретаріату Ради.
Виконано.
Протоколи засідань Ради від 23 травня
та 22 серпня дорученнями Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України
(№ 15576/4/1-19 від 20.06.2019 та
№
27962/3/1-19
від
29.08.2019)
надіслано до обласних та Київської
міської
державних
адміністрацій,
зацікавлених ЦОВВ.
Виконано.
Організовано та проведено засідання:
1) Комітету з програмних питань (12
березня, 7 травня, 20 червня, 19 вересня
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№
Питання для розгляду/
назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Стан виконання

та 5 листопада);
2) Комітету з регіональної політики та
його робочої групи з реалізації
Національної АКСМ Стратегії (21
травня, 6 червня, 4 липня та 15 серпня);
3) Комісії з нагляду (22 лютого, 24
липня).
61.

Постійне оновлення інформаційнодовідкових матеріалів на вебсторінці Ради

Протягом
року

Секретаріат Національної
ради

+

Виконано.
Матеріали
розміщувалися
та
оновлювалися
за
посиланням:
https://moz.gov.ua/nacionalna-rada-zpitan-protidii-tuberkulozu-ta-vilsnid

