ПРОТОКОЛ
засідання Комітету з програмних питань Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Комітет)
12 жовтня 2020 року, 10:00 – 13:00
https://us02web.zoom.us/j/82845858033?pwd=c
UtxSWNoTFFZMnVRQUlxcmpqN2JpZz09

Головуюча:
Кувшинова Євгенія, голова Комітету, виконавчий директор ВБО «Конвіктус
Україна».
Присутні члени Комітету та особи, яким делеговано право участі:
1. Барнард Тетяна, спеціаліст з управління проектами з питань туберкульозу та
інфекційних захворювань Управління охорони здоров'я Регіональної місії
USAID в Україні.
2. Вілюра Христина, менеджер проектів Європейської коаліції по боротьбі з
туберкульозом.
3. Габорець Тетяна, менеджер програм з ВІЛ та ВГС Представництва РАТН в
Україні, експерт з питань надання медичної допомоги особам, узятим під
варту та засудженим.
4. Газізова Олена, керівник відділу управління програмами Глобального
фонду БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»,
заступних голови Комітету від недержавного сектору;
5. Галота Анастасія, державний експерт експертної групи з питань підтримки
вразливих верст населення Директорату розвитку соціальних послуг та
захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України.
6. Гришаєва Ірина, завідувач відділу координації програм лікування ВІЛ, ВГ
та ЗПТ ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
7. Дмитрієв Сергій, виконавчий секретар комісії з питань соціального
служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
8. Загребельний Олексій, голова правління благодійної організації «ВІЛЬНА
ЗОНА».
9. Коляда Валентина, начальник відділу сприяння розвитку молоді та
утвердження здорового способу життя департаменту молодіжної політики
Міністерства молоді та спорту України.
10.Лукашевич Олена, директор КНП «Київський міський центр громадського
здоров’я».
11.Павлова Ольга, менеджер з проведення медичних програм Представництва
РАТН в Україні.
12.Стрижак Олена, голова Правління БО «Позитивні жінки».
13.Чернишев Андрій, керівник напрямку адвокації та зовнішніх зв’язків ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».
14.Шерстюк Олена, радниця з питань адвокації Об’єднаної програми
Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) в Україні.
Запрошені представники зацікавлених сторін:
15.Булах Лада, народний депутат України, голова підкомітету з питань
забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально
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небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
16.Василенко Олександра, представник Координаційного комітету МФО
«Парламентська платформа боротьби з туберкульозом».
17.Демченко Максим, консультант з організаційного розвитку БО «Світло
надії».
18.Доброскок Лариса, виконавчий директор МГО «Міжнародний інститут
проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу».
19.Жилка Надія, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології
НМАПО імені П.Л. Шупика.
20.Жовтяк Володимир, радник Міністра охорони здоров’я України.
21.Кіценко Наталія, керівник БФ «Шлях до дому».
22.Короєва Ірина, представник Секретаріату Національної ради, секретар
Комітету.
23.Кравець Любов, представник Секретаріату Національної ради.
24.Мангатова Катерина, головний фахівець з розвитку регіональних систем
громадського здоров'я ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
25.Марциновська Віолетта, епідеміолог ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України».
26.Олим Микола, начальник епідеміологічного відділу – заступник начальника
санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил
Збройних Сил України.
27.Остапов Олександр, директор БФ «Повернення до життя».
28.Поламарчук Павло, державний експерт Директорату громадського здоров’я
МОЗ України.
29.Рябоконь Сергій, лікар-інфекціоніст відділу координації програм лікування
ВІЛ, ВГ та ЗПТ ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
30.Салабай Наталія, консультант ЮНЕЙДС в Україні та Комісії з нагляду
Національної ради з аналізу стратегічної інформації.
31.Шеремет Святослав, координатор із національної політики та законодавства
Національного ЧСЧ-консорціуму #MSM_PRO.
32.Щербань Ігор, заступник директора з медико-профілактичних питань
директор КНП «Київський міський центр громадського здоров’я».
Про результати розгляду та обговорення питань порядку денного засідання
Комітету:
ВИРІШИЛИ:
1. Про стан виконання Плану переходу (План 20-50-80), зокрема, стан
впровадження програм та заходів організаціями, що надають послуги за
кошти державного бюджету.
1.1. Інформацію про стан виконання Плану переходу (План 20-50-80),
зокрема стан впровадження програм та заходів організаціями, що
надають послуги за кошти державного бюджету, взяти до відома.
1.2. Рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»:
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- представити на черговому засіданні Комітету інформацію щодо
можливих шляхів та заходів, націлених на підвищення якості послуг, які
надаються організаціями за кошти державного бюджету;
- залучати до роботи Стратегічної групи із забезпечення впровадження
Плану переходу представників МОЗ України, інших зацікавлених
організацій, у тому числі організації, що засновані на значимій участі
ключових спільнот, а також широко інформувати усі зацікавлені
сторони про її напрацювання.
2. Проблемні питання у виконанні Плану 20-50-80: узгодження порядку
запровадження механізму звільнення від ПДВ послуг з профілактики
ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки, які надаються за кошти державного
бюджету в рамках програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з
епідеміями».
2.1. Інформацію про бар’єри, які виникають в процесі організації та надання
неурядовими організаціями послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, догляду
та підтримки, які надаються за кошти державного бюджету в рамках
програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», взяти
до відома.
2.2. Погодитися з пропозицією про необхідність розробки механізму щодо
звільнення від ПДВ послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, догляду та
підтримки, які надаються за кошти державного бюджету в рамках
програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», що
сприятиме підвищенню їхньої якості та більшому охопленню ключових
груп.
2.3. Згідно із запропонованим аналізом шляхів вирішення питання
звільнення від ПДВ послуг з профілактики ВІЛ, догляду і підтримки
серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ,
підготовленого ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,
рекомендувати усім зацікавленим сторонам у цьому процесі йти шляхом
адвокації їхнього включення до особливого переліку операцій, які
звільнені від або не є об’єктом оподаткування ПДВ, зокрема шляхом
звернення до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики з аргументацією щодо необхідності
внесення відповідних змін до Податкового кодексу України (тимчасово
в розділ ХХ чи в статті 196 або 197 Податкового кодексу України).
2.4. ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» забезпечити розгляд
питання щодо аналізу шляхів вирішення питання звільнення від ПДВ
послуг з профілактики ВІЛ, догляду і підтримки серед представників
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ в рамках діяльності
Стратегічної робочої групи з питань забезпечення сталості послуг у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в межах переходу на
державне фінансування, з обов’язковим залученням всіх зацікавлених
сторін, зокрема членів Комітету, за результатами чого представити
інформацію на черговому засіданні Комітету.
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3. Представлення та обговорення проєктів планів заходів реалізації
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.
3.1. Інформацію щодо стану заходів з підготовки та забезпечення
громадського обговорення проєктів планів заходів реалізації 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 взяти до
відома.
3.2. Членам Комітету та представникам зацікавлених сторін у термін до 16
жовтня 2020 року надати на електронну пошту Секретаріату
Національної ради та/або представника МОЗ України Поламарчука П.
пропозиції до проєктів планів заходів реалізації 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.
3.3. Рекомендувати представникам відповідальних структурних підрозділів
МОЗ України врахувати актуальні дані за пакетами медичних послуг
Програми медичних гарантій на 2021 рік під час фіналізації планів
заходів реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030
року та Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної
медичної допомоги населенню.
4. Про стан організації діяльності робочої групи з питань підготовки
Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я Міністерства охорони
здоров’я України та медичних підрозділів Збройних Сил України з
питань протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусних гепатитів В, С.
4.1. Інформацію про стан організації діяльності, а також сформований
персональний склад робочої групи з питань підготовки Порядку
взаємодії закладів охорони здоров'я Міністерства охорони здоров’я
України та медичних підрозділів Збройних Сил України з питань
протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусних гепатитів В, С взяти до
відома.
4.2. Ліквідувати при Комітеті Робочу групу з розробки порядку взаємодії та
координації дій закладів охорони здоров'я МОЗ України та медичних
підрозділів Збройних Сил України з питань протидії ВІЛ-інфекції,
туберкульозу та вірусних гепатитів В, С, завдання та заходи якої
належать до компетенції Міністерства оборони України та в
подальшому
координуватимуться
Санітарно-епідеміологічним
управлінням Командування медичних сил Збройних Сил України.
4.3. Членам Комітету та представникам зацікавлених сторін долучитись до
діяльності Робочої групи з розробки порядку взаємодії та координації
дій закладів охорони здоров'я МОЗ України та медичних підрозділів
Збройних Сил України з питань протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та
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вірусних гепатитів В, С, установче засідання якої заплановано на 21
жовтня 2020 року.
5. Різне:
5.1. Про стан впровадження заходів на виконання стратегії
ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року «Глобальна елімінація передачі від
матері до дитини ВІЛ та сифілісу».
5.1.1. Надіслати звернення Комітету до Генерального директора Директорату
громадського здоров’я МОЗ України Руденко І. С. та Генерального
директора Директорату медичного забезпечення МОЗ України
Мельничука В. Б. з проханням сприяти оперативному затвердженню
проєкту наказу МОЗ «Щодо внесення змін до наказу МОЗ від 18 серпня
2020 року №1908», який затверджує склад 3-х мультидисциплінарних
робочих групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за
напрямами «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини»,
«Сифіліс», «Акушерство і гінекологія», у рамках підготовки України до
валідації елімінації передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до
дитини.
5.2. Щодо виконання Україною зобов’язань Політичної декларації
Наради високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань
туберкульозу.
5.2.1. Погодитися з пропозицією про визначення Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада)
органом, який виконує функцію механізму багатосекторальної
підзвітності з максимально широким представництвом зацікавлених
сторін щодо моніторингу виконання Політичної декларації Наради
високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу, що
відповідає її завданням, визначеним постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2007 р. № 926.
5.2.2. Рекомендувати:
- ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у термін до 23
жовтня 2020 року надати до Секретаріату Національної ради
інформацію про стан виконання рішення Національної ради від 22
серпня 2019 року щодо підготовки детального мультисекторального
рамкового документа для консолідованого збору даних з
урахуванням погоджених цільових показників для України та
формату підзвітності на найвищому рівні з виконання Політичної
декларації Наради високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з
питань туберкульозу;
- Секретаріату Національної ради внести до порядку денного чергового
засідання Національної ради питання щодо виконання Україною
зобов’язань Політичної декларації Наради високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу для прийняття
рішень щодо визначення Національної ради органом, який виконує
функцію механізму багатосекторальної підзвітності з виконання
Політичної декларації Наради високого рівня Генеральної Асамблеї
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ООН
з
питань
туберкульозу
та
розгляду
проєкту
мультисекторального рамкового документа для забезпечення
підзвітності із зазначеного питання.

Голова Комітету
Секретар Комітету

Євгенія КУВШИНОВА
Ірина КОРОЄВА

