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Головував: Віце-прем’єр-міністр України, Голова Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу РОЗЕНКО П.В.
Присутні:
члени Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
та особи, які їх замінюють: Антоняк С. М., Горбасенко І. М., Дайбл Д., Дмитрієв
С. Є., Димарецький О. Ю., Дорохова Ю. В., Єлєнєва І. І., Загородній В. В.,
Злобинець М. В., Коляда В. С., Кувшинова Є. В., Легков В. А., Литовка С. Л.,
Лихотоп Р. Й., Лях Д. О., Гарц І. В., Мельник В. М., Міхайлішина О. В., Нізова
Н. М., Овчарук В. В., Пилипенко В. В., Прима О. В., Сивак О. В., Тишко Я.,
Федорович Н. В., Фіцайло С. С., Хабарова А. М., Чернишев А. В., Шерембей Д.
О.;
зацікавлені особи та запрошені: Бобрик О. В., Вайтек Е., Габорець Т. Л.,
Гвоздьова Е. В., Дзьома І. М., Ісаєва Н. С., Каранда В. О., Клепіков А. О.,
Клюйник Т. І., Коваль О. В., Курпіта В. І., Кушаков В. Ю., Ляшко В. К., Марчук
А., Очеретенко В. Д., Павленко П. А., Пархоменко В. І., Перлман Е., Петренко Ю.
В., Пінчук І. М., Руденко В. В., Салабай Н. В., Страшук С. В., Тука Г. Б., Федоров
С. В., Філіппович С. А., Ханюков Є. В., Цикалюк О. Б., Шнеренко Л. П.
Про результати розгляду питань порядку денного засідання
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Інформацію Віце-прем’єр-міністра України, Голови Національної ради з питань
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) Розенка П. В. щодо
оновлення персонального складу Національної ради та необхідності керуватися
Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів під час голосування членами
Національної ради з питань порядку денного взяти до відома.
1. Звіти Основних реципієнтів про результати реалізації грантів Глобального фонду
для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) протягом
2016 року, представлені генеральним директором ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України», членом Національної ради Нізовою Н. М., директором МБФ «Альянс
громадського здоров’я» Клепіковим А. О., виконавчим директором БО «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ» Курпітою В. І., взяти до відома.
2. За результатами заслуховування інформації заступника Міністра охорони
здоров’я з питань європейської інтеграції, члена Національної ради Сивак О. В. про розгляд
і затвердження проекту Запиту України до Глобального фонду на фінансування програми з
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018–2020 роках (далі – проект Запиту до
Глобального фонду):
затвердити проект Запиту до Глобального фонду, що додається;
секретаріату Національної ради терміново забезпечити збір підписів членів
Національної ради щодо підтримки проекту Запиту до Глобального фонду на бланку
згідно з установленою Глобальним фондом формою.
МОЗ забезпечити подання в установленому порядку затвердженого Запиту до
Глобального фонду
до 23 травня 2017 року.

3. За результатами презентацій генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України», члена Національної ради Нізової Н. М., директора МБФ «Альянс
громадського здоров’я» Клепікова А. О., виконавчого директора БО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ» Курпіти В. І. щодо обрання Основних реципієнтів грантів в
рамках Запиту до Глобального фонду:
погодити пропозиції про обрання Основними реципієнтами грантів Глобального
фонду такі організації: ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», БО
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» та МБФ «Альянс громадського
здоров’я»;
взяти до уваги, що перед обговоренням та голосуванням з питання про обрання
Основних реципієнтів грантів в рамках Запиту до Глобального фонду членами
Національної ради Шерембеєм Д.О., Дмитрієвим С.Є., Нізовою Н.М., Антоняк С.М.
заявлено про конфлікт інтересів під час засідання, які не були присутніми у залі
засідань під час обговорення та голосування із зазначеного питання;
з метою підтвердження забезпечення виконання Національною радою
кваліфікаційних вимог Глобального фонду №№ 1, 2 до координаційного механізму
країни, функцію якого вона виконує, зокрема, щодо: 1) забезпечення участі
широкого кола зацікавлених сторін на рівні країни, включаючи представників
громадянського суспільства, відповідних основних уразливих груп населення та
людей, які живуть з захворюваннями, і розгляд їх пропозицій у процесі консультацій
з метою представлення до Глобального фонду запиту на фінансування та 2)
проведення прозорого і задокументованого процесу вибору основного/-них
реципієнта/-ів відповідно до керівних документів Національної ради і політики
управління конфліктами інтересів уповноважити підписати Заяву про виконання
кваліфікаційних вимог №№ 1, 2 голову Національної ради, його заступника від
спільноти людей, які живуть із захворюваннями, а також члена Національної ради,
який представляє спільноти людей, які належать до груп найвищого ризику щодо
інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз, а саме: Чернишева А. В. – члена
Національної ради від спільноти чоловіків, які мають сексуальні стосунки з
чоловіками.
4. Інформацію генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,
члена Національної ради Нізової Н. М. про стан забезпечення регіонів України
протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для замісної підтримувальної
терапії взяти до відома.
5. За результатами розгляду пропозицій директора МГО «Соціальні ініціативи з охорони
праці та здоров’я», члена Національної ради Єлєнєвої І. І. щодо необхідності введення до
складу Національної ради представництва людей, які представляють внутрішньо
переміщених осіб з непідконтрольних територій, доручити:
членам Національної ради, які ініціювали питання введення до складу Національної
ради представництва людей, які представляють внутрішньо переміщених осіб з
непідконтрольних територій, організацій людей, які хворіють на діабет, організацій
людей – учасників АТО спільно із зазначеними організаціями громадянського
суспільства подати в установленому порядку до МОЗ узгоджені пропозиції щодо
внесення відповідних змін та доповнень до Положення про Національну раду та її
складу
до 30 червня 2017 року;
МОЗ в установленому порядку подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
внесення змін та доповнень до Положення про Національну раду та її складу
до 30 вересня 2017 року.

6. Погодитися з пропозицію МОЗ щодо зняття з щомісячного контролю виконання пункту
2 протоколу засідання Національної ради від 28.10.2014 про надання підтримки у
забезпеченні вчасного постачання вантажів з ліками та виробами медичного призначення,
яке здійснює ДАК «Ліки України», забезпечивши відповідальними виконавцями
термінового інформування Кабінету Міністрів України у разі виникнення проблемних
ситуацій щодо неможливості вчасного постачання зазначених вантажів з ліками та
виробами медичного призначення для потреб пацієнтів Донецької та Луганської областей.
Віце-прем’єр-міністр України
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
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