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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: Басенко А. І.,
Бондаренко А. М., Дмитрієв С. Є., Дорохова Ю. В., Єлєнєва І. І.,
Злобинець М. В., Клименко О. А., Коляда В. С., Кувшинова Є. В.,
Курпіта В. І., Лихотоп Р. Й., Мельник В. М., Новачук М. М.,
Павленко П. А., Симоненко В. Є., Степаненко О. А., Столбунов Д. О.,
Суліма О. В., Супрун У., Толстанов О. К., Федоровська О. О.;
Фіцайло С. С., Чернишев А. В., Шерембей Д. О., Шостак Л. Й.,
Щербина О. В.;
зацікавлені особи та запрошені: Агеєва І. Ю., Безулік Т. В., Вайтек Е.,
Войтенко І. О., Доброскок Л. В., Дрозд Р. А., Загребельний О. С.,
Заїка Н. О., Заремба С. М., Зубко Ю. П., Ісаєва Н. С., Клепіков А. О.,
Кондратенко О. О., Короєва І. М., Кравець Л. П., Ляшко В. К.,
Нізова Н. М., Перлман Е., Петренко Ю. В., Ровінський М. В.,
Салабай Н. В., Сердюк К. І., Смирнов П. Л., Страшук С. В., Тиліна Л. Л.,
Хорт Д., Чорна Ю. О.

Про результати розгляду питань порядку денного засідання
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
_________________________________________________________
1. 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, стану виконання
попередніх рішень засідань та необхідності керуватися Положенням про політику
уникнення конфлікту інтересів під час голосування членами Національної ради з
питань порядку денного взяти до відома.
Погодити запропонований проект порядку денного засідання, що додається.
2. За результатами розгляду інформації радника Віце-прем'єр-міністра

України – голови Національної ради, заступника члена Правління Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд)
від виборчої групи країн Східної Європи та Центральної Азії Нізової Н. М. та
представника Секретаріату Національної ради Кравець Л. П. щодо врахування нових
вимог та рекомендацій Глобального фонду до Координаційних механізмів країн,
прийнятих на 39 засіданні Правління Глобального фонду, у діяльності Національної
ради та її робочих органів шляхом внесення змін та доповнень до регламентних
документів Національної ради, вирішили:
затвердити запропоновані зміни та доповнення до Регламенту Національної ради
та Порядку ротації членів Національної ради, що додаються.
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3. За результатами розгляду та обговорення інформації голови Комісії з нагляду
Національної ради, члена Тимчасової комісії з етичних питань Салабай Н. В. про
результати вивчення Тимчасовою спеціальною групою з етичних питань, визначених
пунктом 13 протоколу засідання Національної ради від 1 березня 2018 року, зокрема
висновків та рекомендацій Тимчасової спеціальної групи з етичних питань, які
свідчать про порушення членами Національної ради Горбасенком І. М.,
Пилипенком В. В. та Дороховою Ю. В. норм Кодексу етики та службової поведінки
для членів координаційних механізмів країн, а також заслуховування інформації
члена Національної ради Дорохової Ю. В. із зазначеного питання (матеріали
додаються) вирішили:
вивести зі складу Національної ради Пилипенка В. В. з подальшим здійсненням
ротації за квотою відповідно до Регламенту Національної ради;
враховуючи, що у Горбасенка І. М. на момент розгляду питання сплив термін
членства у Національній раді, вважати його вихід зі складу як члена Національної
ради, який порушив норми Кодексу етики та службової поведінки для членів
координаційних механізмів країн;
вивести зі складу Національної ради Дорохову Ю. В. з подальшим оголошенням
ротації за квотою відповідно до Регламенту Національної ради. До моменту обрання
члена Національної ради – представника громадських організацій, які представляють
інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, інтереси спільноти
представлятиме Ісаєва Н. С., яку обрано заступником члена Національної ради за
результатами виборів спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду,
22 квітня 2017 року;
доручити МОЗ України як Секретаріату Національної ради, що здійснює
інформаційне та організаційне забезпечення її діяльності, оприлюднити інформацію
про прийняті Національною радою рішення щодо визнання порушення членами
Національної ради Пилипенком В. В., Горбасенком І. М. та Дороховою Ю. В. норм
Кодексу етики та службової поведінки для членів координаційних механізмів країн,
що спричинило припинення їх повноважень як членів Національної ради.
4. За результатами розгляду інформації першого заступника генерального
директора ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» Ляшка В. К. про стан
виконання у 2017 році плану заходів виконання Стратегії забезпечення сталої
відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020 року, спрямованого на виконання зобов’язань
України щодо поступового переходу фінансування (План 20-50-80) програм
Глобального фонду на бюджетне фінансування, вирішили доручити ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» забезпечити в установленому порядку розробку
та затвердження відповідних документів та механізмів щодо сталого фінансування та
посилення організаційної спроможності, інституалізації послуг та переходу до другої
фази реалізації Плану 20-50-80 у 2019 році, а саме:
порядків надання послуг за трьома напрямами, що включатимуть визначення
поняття послуг громадського здоров’я, опис базових пакетів послуг, на основі яких
буде проведено розрахунки вартості послуг, базові кваліфікаційні вимоги до
надавачів послуг, переліку послуг, надання яких заохочуватиметься компліментарно
до базового пакета за рахунок інших джерел фінансування, опис базових моделей та
алгоритмів надання послуг, ключових індикаторів ефективності програм та
механізмів їх моніторингу;
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методики розрахунку потреб у відповідних послугах на основі доказових даних
та стратегічних цілей щодо протидії ВІЛ та туберкульозу;
тарифікації вартості послуг на основі хронометражу витрачених людських
ресурсів, періодичності надання послуг, витратних матеріалів та можливих
коефіцієнтів, що будуть застосовуватись при бюджетному плануванні;
методичних рекомендацій щодо проектів типових договорів, оголошень з
відбору надавачів послуг, специфікацій та технічних завдань на вироби медичного
призначення та витратні матеріали, методичні матеріали щодо організації процесу на
основі існуючого досвіду основних реципієнтів Глобального фонду, провайдерів
послуг та пілотних регіонів;
порядку використання бюджетних коштів, який би врегульовував цільове
використання коштів на закупівлю послуг профілактики, догляду та підтримки у
зв’язку з ВІЛ та туберкульозом;
змін до паспортів бюджетних програм з метою забезпечення фінансування у
2019 році;
типового положення та структури регіонального центру громадського здоров’я з
метою уникнення дублювання функцій громадського здоров’я, в тому числі тих, що
пов’язані з ВІЛ та туберкульозом, та формування дієвих механізмів планування та
моніторингу виконання завдань та заходів
грудень 2018 року.
5. За результатами розгляду інформації голови Комісії з нагляду Національної
ради Салабай Н. В. про результати наглядової діяльності Національної ради за
реалізацією грантів Глобального фонду протягом першого півріччя 2018 року
вирішили:
рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» в рамках
впровадження єдиного кодування клієнтів профілактичних програм та отримувачів
медичних послуг передбачити: застосування алгоритму кодування з урахуванням
забезпечення конфіденційності даних клієнтів та анонімності тих із них, хто
утримується надавати особисті дані; вжити заходів, націлених на інформаційну
підтримку впровадження єдиного кодування клієнтів профілактичних програм та
отримувачів медичних послуг за участі партнерських організацій та представників
ключових спільнот;
рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» розробити за
підтримки БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та МБФ
«Альянс громадського здоров’я» рекомендації в режимі онлайн-курсу, вебінару тощо
щодо підготовки та надання документів в рамках закупівель послуг за програмою
Глобального фонду через державні механізми (зокрема, ProZorro);
схвалити рекомендації Комісії з нагляду Основним реципієнтам грантів
Глобального фонду за результатами візитів з нагляду до організацій-субреципієнтів
БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та МБФ «Альянс
громадського здоров’я», що впроваджували проекти Глобального фонду в 2015 –
2017 роках, які додаються;
погодити виведення зі складу Комісії з нагляду Радченко Т. В. у зв’язку з її
заявою про вихід зі складу Комісії з нагляду за власним бажанням;
доручити Секретаріату Національної ради оголосити набір кандидатів для
здійснення ротації у складі Комісії з нагляду Національної ради та внесення на
наступному засіданні нової кандидатури для її затвердження на заміну Радченко Т. В.
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6. За результатами заслуховування та обговорення інформації:
6.1. Голови координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД», заступника голови Національної ради Шерембея Д. О. щодо аналізу
ризиків та перешкод для впровадження програм Глобального фонду в рамках нових
грантів на 2018 – 2020 роки на тимчасово окупованих територіях України та в
АР Крим вирішили:
погодити запропонований механізм реалізації програм Глобального фонду в
рамках нових грантів на 2018 – 2020 роки в АР Крим, який полягає у забезпеченні
прямого фінансування субреципієнтів програм Глобального фонду в АР Крим,
моніторинг реалізації яких буде здійснюватися представниками локального агента
Глобального фонду (Казахстан, Узбекистан);
6.2. Голови Керівного комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна»,
координатора програм з ТБ/ВІЛ/ ко-інфекції Представництва РАТН в Україні
Заїки Н. О. про підготовку участі України до Наради високого рівня Генеральної
Асамблеї ООН з туберкульозу вирішили:
погодити пропозиції до проекту консолідованої політичної декларації та
рішучих зобов’язань України щодо туберкульозу, що додаються;
погодити запропоновані критерії для відбору кандидатів від громадського
сектору для формування складу делегації України для участі у Нараді високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу, що додаються;
рекомендувати МОЗ спільно з Партнерством «Зупинимо туберкульоз. Україна»
організувати відбір кандидатур учасників від громадського сектору для включення до
складу делегації України для участі у Нараді високого рівня Генеральної Асамблеї
ООН з туберкульозу згідно із погодженими критеріями
до 31 липня 2018 року;
6.3. Виконавчого директора благодійної організації «Вільна зона»
Загребельного О. С. та співробітника самоорганізації трансґендерів HPLGBT Хорта Д.
щодо запитів про необхідність залучення спільноти ув’язнених та звільнених, а також
трансґендерів як представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ та
захворювання на туберкульоз до роботи Національної ради та її комітетів вирішили:
погодити пропозицію щодо залучення представників спільноти ув’язнених та
звільнених, а також трансґендерів до участі у роботі Національної ради та її комітетів;
доручити Секретаріату Національної ради спільно з представниками
зацікавлених сторін вжити заходів щодо уведення представництва спільноти
ув’язнених та звільнених, а також трансґендерів до складу Національної ради та її
комітетів;
доручити Секретаріату Національної ради на наступному засіданні
поінформувати з питання про механізми та критерії щодо подальшого розширення
складу Національної ради та уведення до нього додаткових представників від інших
зацікавлених груп.
Віце-прем’єр-міністр України,
голова Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Павло РОЗЕНКО

