ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)
23 травня 2019 року
11.00 год.
Клуб Кабінету Міністрів України
(вул. Інститутська, 7)
Головуючі – виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України,
заступник голови Національної ради Супрун У. Н., голова координаційної
ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІДом», заступник голови Національної ради Шерембей Д. О.
1. Вступне слово заступника голови Національної ради Супрун У. Н.
щодо результатів роботи Національної ради у 2018 році, погодження
запропонованого плану її роботи на 2019 рік та проекту порядку денного
засідання.
Доповідач: Супрун Уляна Надія – виконуюча обов’язки Міністра охорони
здоров’я України, заступник голови Національної ради.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
2. Про проекти актів Верховної Ради України щодо стратегії
державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусних гепатитів на період до 2030 року та Кабінету Міністрів України
щодо затвердження плану реалізації державної політики у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–2021 роки.
Доповідач: Ляшко Віктор Кирилович – перший заступник генерального
директора Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
3. Огляд результатів реалізації грантів Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією та стану підготовки до
впровадження державного фінансування послуг, пов’язаних з ВІЛ та ТБ, в
рамках реалізації Плану переходу (План 20-50-80).
Співдоповідачі:
Курпіта Володимир Іванович – генеральний директор Державної установи
«Центр громадського здоров’я МОЗ України», член Національної ради,
Клепіков Андрій Олександрович – виконавчий директор міжнародного
благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я»,
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Шерембей Дмитро Олегович – голова координаційної ради благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом»,
заступник голови Національної ради.
Виступи – до 30 хвилин (по 10 хвилин для кожного доповідача).
Обговорення – до 10 хвилин.
4. Розгляд та схвалення оціночної чисельності ключових груп
населення з ВІЛ та оціночної чисельності людей, які живуть з ВІЛ.
Доповідач: Кузін Ігор Володимирович – заступник генерального директора
Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
5. Затвердження проекту Плану нагляду Національної ради на 2019
рік та змін у складі Комісії з нагляду.
Співдоповідачі:
Воскресенська Олена Володимирівна – голова Комісії з нагляду,
Короєва Ірина Миколаївна – представник Секретаріату Національної ради.
Виступи – до 10 хвилин (по 5 хвилин для кожного співдоповідача).
Обговорення – до 5 хвилин.
6. Розгляд Положення про міжконфесійний ресурсний центр,
Положення
та
рекомендованого
складу
робочих груп щодо
декриміналізації спільноти секс-працівників та спільноти людей, які
вживають наркотики.
Співдоповідачі:
Дмитрієв Сергій Володимирович – виконавчий секретар Комісії з питань
соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, член
Національної ради та Комітету з програмних питань,
Басенко Антон Ігорович – голова правління Всеукраїнського об’єднання людей з
наркозалежністю «ВОЛНА», член Національної ради та Комітету з
регіональної політики,
Ісаєва Наталія Сергіївна –– директор Благодійної організації «ЛегалайфУкраїна», член Національної ради.
Виступи – до 6 хвилин (по 2 хвилини для кожного співдоповідача).
Обговорення – до 6 хвилин.
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7. Різне:
7.1. Про результати реалізації у 2015–2018
роках регіональної
програми «Партнерство заради рівного доступу до континууму послуг в
зв'язку з
ВІЛ-інфекцією для всіх, хто цього потребує, в регіоні Східної
Європи та Центральної Азії».
Доповідач: Жовтяк Володимир Олегович – співголова Східноєвропейського та
Центральноазіатського об’єднання людей, які живуть з ВІЛ.
Виступ – до 10 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
7.2. Щодо підготовки та подання запиту до Глобального фонду на
продовження у 2020–2022 роках фінансування діяльності Національної
ради в рамках політики фінансування Координаційних механізмів країн.
Доповідач: Басенко Антон Ігорович – голова правління Всеукраїнського
об’єднання людей з наркозалежністю «ВОЛНА», член Національної ради та
Комітету з регіональної політики.
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 5 хвилин.
7.3. Розгляд та затвердження проектів Стратегії з комплексної
відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики і
лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030 року та Стратегічного плану з
комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з
профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019–2022 роки.
Доповідач: Кузін Ігор Володимирович – заступник генерального директора
Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Виступ – до 5 хвилин.
Обговорення – до 3 хвилин.
7.4. Додаткові виступи.

