Протокол
засідання Комітету з регіональної політики
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
08 липня 2021 року, 10:00 – 13:00
Місце: МОЗ України, 3-й поверх,
міжнародна зала МОЗ,
вул. Грушевського, 7
Платформа Zoom:
Meeting ID: 876 3055 6153
Passcode: 172721
Головуюча – заступниця Міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій, членкиня Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Інна Олександрівна Драганчук.
Присутні члени Комітету та делеговані ними особи з правом голосу:
1. Агеєва Ірина Юріївна – начальниця відділу супроводу реформ та
регіонального розвитку ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі –
ЦГЗ).
2. Барнард Тетяна Петрівна – фахівчиня з управління проєктами (ТБ та
інфекційні хвороби) підрозділу з питань охорони здоров’я Регіональної місії
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові та
Білорусі (делегований представник Денисової К. Р.) (дистанційно).
3. Басенко Антон Ігорович – радник з питань спільнот, прав і гендеру МБФ
«Альянс громадського здоров’я», заступник голови Комітету, член Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна
рада) від громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють
інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків.
4. Білоус Ірина Вадимівна – директорка комунального некомерційного
підприємства «Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської
обласної ради», членкиня Черкаської обласної ради з координації дій у відповідь
на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – коордрада).
5. Горенко Галина Олександрівна – головна лікарка
комунального
некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний протитуберкульозний
диспансер Кіровоградської обласної ради», членкиня Кіровоградської обласної
коордради (дистанційно).
6. Дрозд Роман Антонович – член правління Благодійної організації «ВІЛЬНА
ЗОНА», співголова Робочої групи з питань охорони здоров’я в пенітенціарній
системі Полтавської обласної коордради (дистанційно).
7. Єлєнєва Ілона Ігорівна – директорка МГО «Соціальні ініціативи з охорони
праці та здоров’я» (дистанційно).
8. Єсипенко Світлана Володимирівна – головна лікарка комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний центр соціально значущих
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хвороб» Одеської обласної ради», членкиня Координаційної ради з питань
громадського здоров’я Одеської ОДА (дистанційно).
9. Клименко Наталія Миколаївна – завідувачка відділенням комунального
некомерційного підприємства «Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер» (м. Краматорськ, Донецька обл.), експертка Департаменту охорони
здоров’я Донецької обласної державної адміністрації за напрямом «фтизіатрія»,
членкиня Донецької обласної коордради (дистанційно).
10. Коган Юлія Олександрівна – регіональна координаторка в Одеській області
благодійної організації «Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок
“ВОНА”» (дистанційно).
11. Криворук Анатолій Іванович – начальник відділу громадського здоров’я ДУ
«Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»
(дистанційно).
12. Мельничук Василь Миколайович – заступник начальника управління –
начальник відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної
поліції України.
13. Погоріла Зоя Олександрівна – координаторка в Департаменті охорони
здоров’я та опіки Національного Комітету Товариства Червоного Хреста
України, членкиня Національної ради.
14. Рак Любомир Михайлович – Генеральний директор комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний
центр», член Львівської обласної коордради (дистанційно).
15. Уяздовський Володимир Олегович – заступник директора Департаменту
адміністрування програм соціальної підтримки Національної соціальної
сервісної служби України.
16. Шеремет Святослав Павлович – в.о. президента ВГО «Гей-Форум України»,
член Експертної групи з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні,
національний експерт, координатор з політики та законодавства Національного
ЧСЧ-консорціуму #MSM_PRO (дистанційно).
Загальна кількість членів Комітету з регіональної політики Національної
ради (далі - Комітет) – 23.
Присутні на засіданні члени Комітету та особи, які їх замінюють – 17.
Відсутні – 6.
Відповідно до п. 12 Положення про Комітет, засідання якого є правомочним,
якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету, кворум
забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.
Запрошені учасники засідання:
1.
Безулік Тетяна – представниця Партнерства «Зупинимо туберкульоз.
Україна», PATH (дистанційно).
2.
Бондаренко Анатолій – президент ВБО «Час життя плюс», член
Національної ради від громадських об’єднань та благодійних організацій, які
працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (дистанційно).
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3.
Бурнукіна Анастасія – благодійна
організація «ТБ люди
Україна»/«TBpeopleUkraine» (дистанційно).
4.
Варченко Юрій – головний фахівець з координації програм діагностики та
лікування туберкульозу ЦГЗ (дистанційно).
5.
Волкова Анастасія – представниця Секретаріату Національної ради, МБФ
«Альянс громадського здоров’я».
6.
Воскресенська Олена – виконавча директорка міжнародного благодійного
фонду «СНІД Фонд Схід-Захід», голова Комісії з нагляду Національної ради
(дистанційно).
7.
Гвоздецька Ольга – в.о. заступника Генерального директора ЦГЗ
(дистанційно).
8.
Гришко
Ольга
–
благодійна
організація
«ТБ
люди
Україна»/«TBpeopleUkraine» (дистанційно).
9.
Димарецький Олег – директор Всеукраїнського об’єднання людей з
наркозалежністю «ВОЛНА» (далі – БО «ВОЛНА»).
10. Іванова Наталія – фахівчиня МБФ «Альянс громадського здоров’я»
(дистанційно).
11. Іванчук Ірина – начальниця відділу вірусних гепатитів та опіоїдної
залежності ЦГЗ (дистанційно).
12. Клименко Ольга – голова правління благодійної організації «ТБ люди
Україна»/«TBpeopleUkraine», членкиня Національної ради від організацій, які
працюють у сфері протидії туберкульозу (дистанційно).
13. Козак Ігор – фахівець з адвокації БО «ВОЛНА».
14. Короєва Ірина – представниця Секретаріату Національної ради, Програма
розвитку ООН.
15. Кравець Любов – секретарка Комітету, Програма розвитку ООН,
координаторка проєкту.
16. Мангатова Катерина – начальниця відділу розвитку та моніторингу
профілактичних програм та немедичного супроводу ЦГЗ (дистанційно).
17. Метелюк Анна – фахівчиня МБФ «Альянс громадського здоров’я»
(дистанційно).
18. Ніжельський Олександр – Національна соціальна сервісна служба України
(дистанційно).
19. Павленко Олена – координаторка проєкту «Challenge TB» Представництва
РАТН в Україні, членкиня Комісії з нагляду Національної ради (дистанційно).
20. Павлова Ольга – менеджерка з провадження медичних програм
Представництва РАТН в Україні, членкиня Комісії з нагляду Національної ради
(дистанційно).
21. Поламарчук Павло – державний експерт Директорату громадського
здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України.
22. Рябоконь Сергій – лікар-інфекціоніст відділу координації програм
діагностики та лікування ВІЛ ЦГЗ (дистанційно).
23. Цвілій Ольга – представниця проєкту «Покращення протитуберкульозної
допомоги в Україні шляхом захисту прав пацієнтів та подолання ґендерних
бар’єрів» МБФ «Альянс громадського здоров’я» (дистанційно).
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24. Чернишев Андрій Віталійович – член Національної ради та Комітету з
програмних питань Національної ради, керівник напряму зовнішніх зв’язків та
адвокації Громадської організації «Альянс.Глобал» (дистанційно).
25. Шерстюк Олена – радниця з питань комунікації та Глобальних Ініціатив
Представництва ЮНЕЙДС в Україні, членкиня Комісії з нагляду Національної
ради (дистанційно).
26. Яценко Олена – фахівчиня супроводу реформ та регіонального розвитку
ЦГЗ (дистанційно).
Порядок денний засідання:
1. Виступ із вітальним словом голови Комітету Інни Драганчук.
1.2. Представлення нових членів Комітету, надання інформації про
виконання рішень Комітету від 25 лютого 2021 року.
Доповідачка: Любов Кравець, секретарка Комітету.
2. Про розробку та впровадження з 2021 року обласних та місцевих
програм з ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів.
Доповідач: Антон Басенко, радник з питань спільнот, прав і гендеру МБФ
«Альянс громадського здоров’я», заступник голови Комітету, член Національної
ради від громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють
інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків.
3. Про посилення потенціалу регіональних рад з координації дій у відповідь
на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках реалізації у
2021–2023 роках програми Глобального фонду у співпраці з проєктом
USAID «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні»: стан
виконання рішень Комітету від 25 лютого 2021 року та результати роботи у
першому півріччі 2021 року.
Доповідачка: Ірина Агеєва, начальниця відділу супроводу реформ та
регіонального розвитку ЦГЗ, заступниця голови Комітету.
4. Опрацювання питання щодо організації співпраці та визначення
механізмів взаємодії Національної соціальної сервісної служби України та її
територіальних органів з центрами громадського здоров’я, а також
реципієнтами/субреципієнтами виконання програм Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією з метою надання допомоги
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку із
ВІЛ/СНІДом та туберкульозом.
Співдоповідачі:
Володимир Уяздовський, заступник директора Департаменту адміністрування
програм соціальної підтримки Національної соціальної сервісної служби
України, член Комітету,
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Ірина Агеєва, начальниця відділу супроводу реформ та регіонального розвитку
ЦГЗ, заступниця голови Комітету.
5. Щодо доступу ВІЛ-позитивних ЧСЧ до послуг на основі технологій
позитивної профілактики.
Доповідач: Анатолій Бондаренко, президент ВБО «Час життя плюс», член
Національної ради від громадських об’єднань та благодійних організацій, які
працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
6. Про стан облаштування кабінетів замісної підтримувальної терапії в
протитуберкульозних закладах, ЦПМСД та СІЗО.
Співдоповідачі:
Наталія Іванова, фахівчиня МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Олег Димарецький, голова БО «ВОЛНА»,
Юлія Коган, регіональна координаторка в Одеській області благодійної
організації «Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок “ВОНА”»,
членкиня Комітету.
7. Різне:
7.1. Про методичні рекомендації щодо запровадження гендерно чутливого
та гендерно перетворюючого підходу в програми та заходи з протидії
туберкульозу на місцевому рівні.
Доповідачка:
Ольга
Цвілій,
представниця
проєкту
«Покращення
протитуберкульозної допомоги в Україні шляхом захисту прав пацієнтів та
подолання ґендерних бар’єрів» МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Про результати розгляду та обговорення питань порядку денного
засідання Комітету з регіональної політики (далі – Комітет) Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
1. Інформацію голови Комітету Драганчук І. щодо головних завдань
засідання Комітету та його роботи на найближчу перспектив
у та
інформацію секретарки Комітету Кравець Л. щодо оновлення складу
Комітету та стан виконання рішень Комітету від 25 лютого 2021 року взяти
до відома.
2.
За результатами заслуховування доповіді Басенка А. про розробку та
впровадження з 2021 року обласних та місцевих програм з ВІЛ,
туберкульозу та вірусних гепатитів, а також виступів і реплік Клименко О.,
Шеремета С., Поламарчука П., Дрозда Р., Димарецького О. в рамках
обговорення доповіді, вирішили:
2.1. Інформацію взяти до відома.

6

2.2. Рекомендувати в рамках роботи Комітету із залученням представників
зацікавлених сторін, зокрема МБФ «Альянс громадського здоров’я», БО
«ВОЛНА», БО «ТБлюдиУкраїна», БО «Світло Надії», БО «ВІЛЬНА ЗОНА»,
Національного ЧСЧ-консорціуму #MSM_PRO, інших організацій та членів
Комітету:
- розробити проєкт уніфікованого інструменту для забезпечення моніторингу
розробки та впровадження обласних та міських програм з ВІЛ, туберкульозу та
вірусних гепатитів, виділення фінансування на їх реалізацію та закупівлю послуг
у цій сфері за рахунок бюджетних коштів, який представити на черговому
засіданні Комітету;
- опрацювати та представити на черговому засіданні Комітету питання із
запровадження ефективного механізму координації регіональних/місцевих
благодійних організацій, об’єднань громадян, у тому числі заснованих на
значимій участі спільнот, для їх ефективної взаємодії із потенційними
замовниками послуг громадського здоров’я та соціальних послуг з метою
адвокації забезпечення сталості щорічного планування, фінансування та
закупівлі за рахунок регіональних/місцевих бюджетів додаткових послуг до
базових соціальних послуг та послуг у сфері ВІЛ, зокрема відповідно до пункту
7 розділу II «Структура послуг з профілактики ВІЛ» Порядку надання послуг з
профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, затвердженого наказом МОЗ від 12 липня 2019 року № 1606
до 30 вересня 2021 року.
3.
За результатами розгляду інформації Агеєвої І. про стан виконання
рішень Комітету від 25 лютого 2021 року та результати роботи у першому
півріччі 2021 року щодо посилення потенціалу регіональних рад з
координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу в рамках реалізації у 2021–2023 роках програми
Глобального фонду, а також коментарів Клименко О., Шеремета С. та
Кравець Л. вирішили:
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. З метою забезпечення ефективної роботи представників і представниць
спільнот в регіональних коордрадах рекомендувати:
- лідерам спільнот на національному рівні, зокрема членам Національної ради,
які їх представляють, поінформувати спільноти в регіонах про можливість
безкоштовного проходження онлайн-навчання на веб-сайті ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», де розміщено курс «Роль Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у впровадженні
програм, націлених на подолання соціально-небезпечних захворювань», який
доступний
за
посиланням:
https://courses.phc.org.ua/courses/coursev1:PHC+61+2021_2/about, та за результатами його проходження сформувати
потреби у додатковому навчанні щодо практичної підготовки представників і
представниць спільнот до роботи в регіональних коордрадах, надавши
інформацію (ПІБ, електронні адреси, пропозиції щодо тематики навчання тощо)
до Секретаріату Національної ради
до 27 серпня 2021 року;
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- Секретаріату Національної ради спільно з ЦГЗ , зацікавленими національними
об’єднаннями спільнот, зокрема БО «ТБ люди Україна», за результатами
наданих пропозицій сформувати план додаткового навчання, підготувати та
провести відповідні навчально-практичні сесії/вебінари (онлайн/очно) та
вивчити/запропонувати
додаткові
можливості
підготовки
на
базі
наукових/академічних установ
IV квартал 2021 року.
3.3. В рамках запланованих на 2–6 серпня 2021 року моніторингових візитів
Національної ради до міста Києва та Київської області забезпечити опрацювання
питання ефективної організації роботи відповідно Київської міської та Київської
обласної координаційних рад з обов’язковим залученням до їх роботи
представників і представниць усіх ключових груп та неурядових організацій,
участь яких передбачено відповідно до Примірного положення про регіональні
ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ.
3.4. Запланувати моніторинговий візит Національної ради до Одеської області,
де регіональна коордрада утворена в спосіб, який унеможливлює включення до
її складу спільнот та виконання нею відповідних завдань і функцій,
передбачивши в рамках моніторингового візиту та за його підсумками надання з
боку Секретаріату Національної ради, ЦГЗ та інших зацікавлених сторін
методичної допомоги партнерським суб’єктам Одеської області, зокрема
ключовим спільнотам, з метою налагодження роботи обласної коордради у
відповідності до регламентних засад, визначених рішенням Національної ради та
її комітетів
до 1 жовтня 2021 року.
4. За результатами заслуховування інформації Уяздовського В. та
Агеєвої І., а також коментарів Єлєнєвої І., Поламарчука П., Кравець Л. щодо
опрацювання питання організації співпраці та визначення механізмів
взаємодії Національної соціальної сервісної служби України та її
територіальних органів з центрами громадського здоров’я, а також
реципієнтами/субреципієнтами виконання програм Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією з метою надання допомоги
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку із
ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, вирішили:
4.1. Інформацію про організацію роботи Національної соціальної сервісної
служби України (далі – Нацсоцслужба) та її територіальних органів взяти до
відома.
4.2. Доручити Секретаріату Національної ради забезпечити організацію та
проведення широкої робочої зустрічі за участі керівництва Нацсоцслужби, МОЗ
України, ЦГЗ, представників основних реципієнтів грантів Глобального фонду
та інших зацікавлених сторін, зокрема МГО «Соціальні ініціативи з охорони
праці та здоров’я»/«LHSI» з метою визначення спільних напрямів роботи та
плану спільних дій для забезпечення високого рівня якості надання соціальних
послуг та проведення соціальної роботи з вразливими групами населення, які
перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі у зв’язку із
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захворюванням на ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, та які належать до ключових
груп щодо інфікування захворюваннями
протягом липня 2021 року.
5. За результатами розгляду інформації Бондаренка А. щодо доступу ВІЛпозитивних ЧСЧ до послуг на основі технологій позитивної профілактики
та обговорення за участі Басенка А. вирішили:
5.1. Інформацію взяти до відома.
5.2. Рекомендувати ВБО «Час життя плюс» звернутися з офіційним листом до
керівників організацій – основних реципієнтів з проханням надати інформацію в
рамках діючого у 2021–2023 роках гранту Глобального фонду про перелік послуг
та місця їх надання, які спрямовані на забезпечення потреб ВІЛ-позитивних ЧСЧ
та якими можуть скористатися ВІЛ-позитивні ЧСЧ, а також у звернені надати
обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення роботи з групою ВІЛ-позитивних
ЧСЧ
протягом липня 2021 року.
5.3. За результатами отриманих відповідей разом із Секретаріатом
Національної ради опрацювати можливість повторного розгляду та обговорення
питання.
6. За підсумками обговорення представленої інформації Івановою Н.,
Димарецьким О. та Коган Ю., із урахуванням коментарів Басенка А., Білоус
І., Кравець Л. та Іванчук І., щодо стану облаштування кабінетів замісної
підтримувальної терапії (ЗПТ) в протитуберкульозних закладах, ЦПМСД та
СІЗО, вирішили:
6.1. Інформацію взяти до відома.
6.2. Рекомендувати членам регіональних коордрад, які представляють інтереси
людей, які вживають ін’єкційні наркотики, готувати та ініціювати розгляд на
засіданнях коордрад щонайменше щороку питання про проблеми
запровадження/розширення програм ЗПТ та бачення шляхів їх вирішення на
обласному/місцевому рівні
регулярно.
6.3. Доручити зацікавленим членам Комітету, представникам благодійних
організацій «ВОЛНА», «ВОНА» спільно з ЦГЗ та Секретаріатом Національної
ради для посилання адвокаційного потенціалу спільнот на місцях:
- підготувати проєкт інформаційного листа в регіони (для спільнот, ЦПМСД) з
роз’ясненнями щодо нових можливостей запровадження ЗПТ на рівні ЦПМСД;
- взяти участь в опрацюванні проєктів нормативних документів, які готує ЦГЗ,
щодо взаємодії із закладами системи ДКВС України із цих питань, зокрема і в
рамках роботи міжвідомчої робочої групи МОЗ України з питань ЗПТ
протягом третього кварталу 2021 року.
7.
Враховуючи представлену Цвілій О. інформацію про «Методичні
рекомендації щодо запровадження гендерно чутливого та гендерно
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перетворюючого підходу в програми та заходи з протидії туберкульозу на
місцевому рівні», вирішили:
7.1. Інформацію взяти до відома.
7.2. Погодити «Методичні рекомендації щодо запровадження гендерно
чутливого та гендерно перетворюючого підходу в програми та заходи з протидії
туберкульозу на місцевому рівні» до використання.
7.3. Рекомендувати секретарям регіональних коордрад, які пройшли
відповідний навчальний вебінар, та/або членам коордрад, які представляють
інтереси людей, які перехворіли на туберкульоз, або профільні недержавні
організації у цій сфері, поінформувати коордради на чергових їхніх засіданнях
про зазначений у п. 7.2. документ згідно з розробленою презентацією, що
додається.

Інна ДРАГАНЧУК
Голова Комітету

Секретарка Комітету
Любов КРАВЕЦЬ

