РІШЕННЯ
засідання Комісії з нагляду Національної Ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)

29 січня 2018 року
10:00 – 13:00
м. Київ, вул. Грушевського 7, 3-й
поверх, мала зала Колегії МОЗ
України
Головуюча: Салабай Н.В., Голова Комісії з нагляду, експерт з питань ВІЛ/ТБ та
діяльності координаційних механізмів країни з ВІЛ/ТБ
Загальна кількість членів Комісії з нагляду – 10
Присутні на засіданні – 9
Відсутні з поважних причин – 1, з них:
делегували право голосу – 1 (Голові Комісії з нагляду Салабай Н.В.)
Присутні члени Комісії з нагляду: Левченко В.Ю., заступник голови Комісії з
нагляду, головний спеціаліст відділу законодавчих ініціатив Управління
громадського здоров'я МОЗ України, Василькова А.М., спеціаліст з питань
політики в охороні здоров'я Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»,
Гранкіна
Н.В.,
заступник
головного
лікаря
Дніпропетровського
протитуберкульозного диспансеру, головного позаштатного спеціаліста з
фтизіатрії департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА, Ільченко
М.М., завідувач диспансерним відділенням Полтавського обласного клінічного
протитуберкульозного диспансеру, Ісаєва Н.С., директор ВБО «Легалайф
-Україна», Павлова О.В., менеджер з проведення медичних програм
Представництва РАТН в Україні, Радченко Т.В., практичний психолог
Обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Рівненської обласної
ради, Смаль А.А., директор ТОВ «Компанія «ЮрКом», директор благодійного
фонду «Фундація АНТИСНІД – Україна».
Відповідно до п.11 Положення про Комісію з нагляду, засідання якої є
правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів, кворум
забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.
Запрошені представники зацікавлених сторін: Короєва І.М., секретар Комісії
з нагляду, представник Секретаріату Національної ради; Кравець Л.П.,
представник Секретаріату Національної ради; Нізова Н.М., радник Віцепрем'єр-міністра України – голови Національної ради Розенка П.В., Пахуча
Л.С., Представник Місцевого агенту Глобального фонду, Партнер PwC.
1. Розгляд пропозицій та узгодження
Національної ради на 2018 рік:

проекту

Плану

нагляду

1.1.

Інформацію про результати та ключові досягнення у здійсненні
наглядової діяльності Національної ради протягом 2017 року взяти
до відома.

1.2.

Погодити в цілому проект Плану нагляду Національної ради на 2018
рік.

1.3.

Членам Комісії з нагляду у термін до кінця робочого дня 1 лютого
2018 року надати до Секретаріату Національної ради пропозиції
щодо проекту Плану нагляду Національної ради на 2018 рік.

1.4.

Секретаріату Національної ради у термін до 6 лютого 2018 року
здійснити узагальнення наданих пропозицій щодо проекту Плану
нагляду Національної ради на 2018 рік та поширити серед членів
Комісії з нагляду фінальну версію документу.

1.5.

Погодити здійснення візитів на місця з метою нагляду на 2018 рік
до: 1) Сумської та Полтавської областей з метою вивчення стану
впровадження проекту пілотування замовлення послуг з
профілактики ВІЛ через державні структури; 2) Дніпропетровської
області, зокрема, м. Дніпро, м. Павлоград, м. Тернівка; 3) Одеської
області, зокрема м. Одеса; 4) м. Київ.

1.6.

Секретаріату Національної ради при плануванні візитів на місця з
метою нагляду забезпечити:
2.1.1. офіційне інформування відповідних територіальних управлінь
та департаментів охорони здоров'я щодо запланованого візиту
для безперешкодного виконання наглядової функції на місцях.
2.1.2. збір статистичних даних щодо ВІЛ-інфекції та ТБ з регіону, до
якого заплановано візит, відносно осіб, які перебувають на
обліку в закладах охорони здоров'я з метою здійснення
обґрунтованого аналізу щодо охоплення пацієнтів за
проектами Глобального фонду.

1.7.

Голові Комісії з нагляду спільно з Секретаріатом Національної ради
у термін до 9 лютого 2018 року направити узгодженні рекомендації
представникам Основних реципієнтів грантів Глобального фонду
щодо забезпечення оприлюднення на офіційних веб-сайтах
інформації про хід реалізації та результатів впровадження проектів
Глобального фонду в Україні.

1.8.

Погодити наступний формат роботи залучення в рамках Проекту
двох консультантів Комісії з нагляду Національної ради на 2018 рік:

1) Консультант з ведення Інформаційного табло (Dashboard) та
аналізу ефективності виконання програм Глобального фонду за
даними Інформаційного табло (Dashboard);
2) Консультант з аналізу та виконання вимог Глобального фонду
щодо реалізації механізму звільнення від оподаткування митом та
податку на додану вартість грантів Глобального фонду.
1.9.

Секретаріату Національної ради протягом лютого 2018 року
здійснити необхідні організаційні заходи з метою залучення
консультантів Комісії з нагляду відповідно до процедур,
передбачених проектом ПРООН «Зміцнення національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні».

1.10. Погодити в цілому інструментарій Комісії з нагляду, а саме,
інструкцію та опитувальник для забезпечення здійснення візитів на
місця з метою нагляду.
1.11. Членам Комісії з нагляду у термін до 1 лютого 2018 року надати до
Секретаріату Національної ради пропозиції щодо інструментарію
візиту Комісії з нагляду.
1.12. Секретаріату Національної ради у термін до 6 лютого 2018 року
здійснити узагальнення наданих пропозицій щодо інструментарію
Комісії з нагляду та поширити серед членів Комісії з нагляду
фінальні версії документів.
1.13. Членам Комісії з нагляду забезпечити використання погодженого
інструментарію Комісії з нагляду під час здійснення візитів з
нагляду на місця.
1.14. Членам Комісії з нагляду у термін до 6 лютого 2018 року надати до
Секретаріату Національної ради пропозиції щодо переліку
рекомендацій представникам Основних реципієнтів грантів
Глобального фонду на новий грантовий цикл за підсумками
моніторингових візитів, проведених у 2016-2017 рр., зокрема, щодо:
1) посилення контролю за виконанням організаціями-субгрантерами
програмам з профілактики на місцях;
2) здійснення виходів без попередження на маршрути під час
планових моніторингових візитів до організацій-субгрантерів;
3) забезпечення політики уникнення конфлікту інтересів на місцях;
4) посилення контролю щодо вчасності та відповідності медичним
показникам постачання ліків та виробів медичного призначення;
5) забезпечення обґрунтованого розрахунку квот пацієнтів, яким
має надаватися медико-соціальний супровід ТБ та МРТБ з
урахуванням статистичних даних та інформації від інших

партнерських організацій, які планують здійснювати аналогічну
роботу в регіонах.
1.15. Секретаріату Національної ради здійснити узагальнення наданих
пропозицій та у термін до 15 лютого 2018 року забезпечити
направлення рекомендацій до представників Основних реципієнтів
грантів Глобального фонду на новий грантовий цикл за підсумками
моніторингових візитів, проведених у 2016-2017 рр. з копією на
членів Національної ради, Секретаріат Глобального фонду та
представників Місцевого агенту Глобального фонду.
1.16. Членам Комісії з нагляду спільно з Секретаріатом Національної ради
у термін до 15 лютого 2017 в робочому порядку здійснити аналіз та
розробити пропозиції щодо механізму ротації у складі Комісії з
нагляду з метою забезпечення наступності та подальшого
ефективного впровадження наглядової діяльності Національної ради
на наступний грантовий цикл.
2. Про дотримання етичних норм у виконанні завдань та функцій
Національної ради.
2.1.

Голові Комісії з нагляду спільно з Секретаріатом Національної ради
у термін до 9 лютого 2018 року направити узгодженні рекомендації
представникам Основних реципієнтів грантів Глобального фонду
щодо:
2.1.3. інформування усіх організацій-субгрантерів про факти
припинення та причини припинення дії договору про надання
субгранту БО «Всеукраїнська Ліга «ЛегаЛайф»;
2.1.4. систематичного інформування усіх організацій-субгрантерів
про факти припинення та причини припинення дії договорів
про надання субгранту.

2.2.

Погодити необхідність представити на чергове засідання
Національної ради, запланованому у 1-му кварталі 2018 року,
інформацію щодо результатів аналізу звернень представників
організацій протитуберкульозного сектору, зокрема, щодо їх змісту
та питань, пов’язаних з уникненням ризиків реалізації гранту
Глобального фонду у 2018-2020 роках
Погодити необхідність представити на чергове засідання
Національної ради, запланованому у 1-му кварталі 2018 року,
інформацію щодо результатів аналізу звернення спільноти осіб, які
надають сексуальні послуги за винагороду, щодо порушення
принципів представництва членом Національної ради Дороховою
Ю.В.
Голові Комісії з нагляду направити звернення від Комісії з нагляду
до Віце-прем'єр-міністра України – голови Національної ради

2.3.

2.4.

Розенка П.В. з проханням ініціювати на черговому засіданні
Національної ради, запланованому у 1-му кварталі 2018 року,
розгляд питання про дотримання етичних норм у виконанні завдань
та функцій Національної ради з аргументацією щодо ризиків у
виконанні Національною радою функцій
Координаційного
механізмів країни.
2.5.

Голові Комісії з нагляду спільно з Секретаріатом Національної ради
у зверненні до Голови Національної ради забезпечити
представлення на черговому засіданні Національної ради,
запланованому у 1-му кварталі 2018 року узгоджених Комісією з
нагляду пропозицій щодо варіантів вирішення етичних питань в
Національній раді, зокрема таких:
2.5.1. звернень членів Національної ради, зокрема Горбасенка І.М.
та Пилипенка В.В. до Національної ради, а також
партнерських, донорських організацій із проханнями
вплинути на ситуацію, яка склалася в Україні з протидії
туберкульозу від імені членів Національної ради без
узгодження змісту звернень;
2.5.2. звернення спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за
винагороду, щодо порушення принципів представництва
членом Національної ради Дороховою Ю.В.

Голова Комісії з нагляду

Секретар Комісії з нагляду

Наталія САЛАБАЙ

Ірина КОРОЄВА

