ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної ради
з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
«1» березня 2018 року
План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік (далі - Рада)
Метою діяльності Ради у 2018 році є:
№

1.

2.

3.

координація та підтримка на державному рівні заходів, спрямованих на забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу
та ВІЛ/СНІДу;
сприяння розробці та затвердженню державних програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
здійснення нагляду за виконанням програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Питання для розгляду/назва
Комітетах/
заходу
Комісії
Ради
Діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Підготовка та розгляд звіту про
І квартал
МОЗ України, Секретаріат
+
Рішення Ради щодо звіту за 2017 рік та
діяльність Ради у 2017 році та плану
Ради, голови Комітетів та
затвердження плану роботи Ради на 2018
роботи на 2018 рік
Комісії з нагляду
рік
Підготовка та розгляд звіту про
I квартал
Голова Комісії з нагляду
+
Забезпечення ефективного нагляду за
результати наглядової діяльності
реалізацією грантів Глобального фонду
Ради
за
реалізацією
грантів
Глобального фонду у 2017 році та
Плану нагляду на 2018 рік
Опрацювання, розгляд та схвалення
І квартал
МОЗ України, Секретаріат
+
Оптимізація структури та посилення
організаційних питань, спрямованих
Ради, голови Комітетів та
оперативної діяльності та впливу
на
забезпечення
ефективної
Комісії з нагляду
комітетів, Комісії з нагляду на
діяльності Ради та її робочих органів
діяльність Ради

№

4.

5.

6.

7.

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
реципієнти
+
Забезпечення моніторингу виконання
Глобального
програм Глобального фонду та вжиття
відповідних заходів з метою ефективної
реалізації грантів

Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) у 2017 році
та стану підписання грантових угод з
Глобальним фондом на 2018-2020
роки
Представлення проекту Національної
стратегії адвокації, комунікації та
соціальної мобілізації для підтримки
Національної програми протидії
туберкульозу в Україні на 2018-2021
роки
Поточний стан забезпечення регіонів
України протитуберкульозними та
АРВ-препаратами, препаратами для
ЗПТ

І квартал

Основні
грантів
фонду

І квартал

БО
«Фундація
«Громадський
рух
«Українці
проти
туберкульозу»

+

Посилення заходів Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2018—
2021 роки у частині адвокації,
комунікації та соціальної мобілізації

І квартал

_

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 (далі - Стратегія), спрямованих
на виконання зобов’язань України
щодо
поступового
переходу
фінансування
(План
20-50-80)
програм Глобального фонду на
бюджетне фінансування

ІІ квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ
України»,
Міністерство
юстиції
України
МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України, Основні
реципієнти

Забезпечення постійного моніторингу
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії
Визначення перешкод та ризиків для
виконання основних заходів з реалізації
Стратегії в 2017 році, узгодження плану
дій для прискорення та моніторингу
впровадження Стратегії

_

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
Основні реципієнти
_
Визначення та затвердження переліку
заходів для уможливлення виконання
програм в рамках нових грантів
Глобального фонду на 2018-2020 роках у
зоні
АТО,
на
непідконтрольних
територіях Донецької та Луганської
областей, а також в АР Крим
Міністерство
охорони
+
Рішення
Ради
щодо
висновків,
здоров’я України, ДУ
рекомендацій
та
заходів
для
«Центр
громадського
забезпечення досягнення очікуваних
здоров’я МОЗ»
результатів Програми

Аналіз ризиків та перешкод для
впровадження програми Глобального
фонду в рамках нових грантів на 2018
– 2020 роки у зоні АТО, на
непідконтрольних
територіях
Донецької та Луганської областей, а
також в АР Крим
9. Огляд результатів реалізації у 2017
році
заходів
Загальнодержавної
цільової
соціальної
програми
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
в
Україні на 2014-2018 роки (далі –
Програма)
10. Підготовка, розгляд та затвердження
змін та доповнень до Примірного
положення про регіональні ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та їхнього Типового
Регламенту

ІІ квартал

ІІ квартал

Комітет з регіональної
політики
Національної
ради, Секретаріат Ради

+

11. Забезпечення
узгодження
на
державному
рівні
можливих
механізмів надання Глобальному
фонду привілеїв та імунітетів

ІІ квартал

МОЗ
України,
представники Основних
реципієнтів, Комісія з
нагляду, за участі МЗС
України

+

12. РВрахування
нових
вимог
та
орекомендацій Глобального фонду до
з Координаційних механізмів країн у
діяльності Ради та її робочих органів

ІІ квартал

МОЗ України, Секретаріат

+

8.

ІІ квартал

Приведення Примірного положення про
регіональні ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та
їхнього
Типового
Регламенту
у
відповідність до оновленого Положення
про Раду, зокрема в частині залучення
осіб, які представляють ключові
спільноти,
до
роботи
регіональних/місцевих рад
Прийняття узгоджених рішень щодо
законодавчого врегулювання надання
Глобальному фонду привілеїв та
імунітетів
Прийняття узгоджених рішень щодо
внесенная змін та доповнень до
регламентних документів діяльності
Ради для приведення їх у відповідьність
до вимог Глобального фонду

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
МОЗ України, ДУ «Центр
_
Забезпечення постійного моніторингу
громадського
здоров'я
стану забезпечення регіонів України
МОЗ України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії
Голова Комісії з нагляду
+
Забезпечення ефективного нагляду за
реалізацією грантів Глобального фонду

13. Поточний стан забезпечення регіонів
України протитуберкульозними та
АРВ-препаратами, препаратами для
ЗПТ

ІІ квартал

14. Ознайомлення з інформацією про
результати наглядової діяльності та
хід реалізації Плану нагляду на 2018
рік

ІІ квартал

15. Огляд результатів реалізації грантів
Глобального фонду у першому
півріччі 2018 року

ІІІ квартал

Основні реципієнти

+

Забезпечення моніторингу виконання
програм Глобального фонду, та вжиття
відповідних заходів з метою ефективної
реалізації грантів

16. Ключові досягнення та виклики у
виконанні умов Паризької декларації
прискорення дій у подоланні епідемії
СНІДу у містах Київ та Одеса

ІІІ квартал

+

Прийняття узгоджених рішень щодо
впровадження
заходів
з
метою
досягнення зобов’язань міських голів
посилити заходи протидії епідемії ВІЛінфекції у містах через досягнення
цільових показників 90–90–90

17. Стан досягнення країною цілей 100денної дорожньої мапи в рамках
Глобальної
коаліції
з
питань
профілактики

ІІІ квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України» ПРООН,
ЮНІСЕФ, ЮНЕЙДС, БО
«Всеукраїнська
мережа
ЛЖВ», МБФ «Альянс
громадського здоров'я»
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
ЮНЕЙДС

+

Прийняття узгоджених рішень щодо
досягнення країною цілей 100-денної
дорожньої мапи в рамках Глобальної
коаліції з питань профілактики

18. Про
впровадження комплексного
плану заходів для отримання
Україною міжнародного сертифікату
щодо елімінації ВІЛ серед дітей

ІІІ квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України»

+

Прийняття узгоджених рішень щодо
впровадження комплексного плану
заходів для отримання Україною
міжнародного сертифікату
щодо
елімінації ВІЛ серед дітей

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
+
Забезпечення ефективного нагляду за
реалізацією грантів Глобального фонду

19. Ознайомлення з інформацією про
результати наглядової діяльності та
хід реалізації Плану нагляду на 2018
рік
20. Поточний стан забезпечення регіонів
України протитуберкульозними та
АРВ-препаратами, препаратами для
ЗПТ

ІІІ квартал

Голова Комісії з нагляду

ІІІ квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України

_

21. Огляд результатів реалізації у 2018
році плану забезпечення стійкості
програм
протидії
ВІЛ
та
туберкульозу в контексті переходу до
фінансування за рахунок внутрішніх
ресурсів – державного та місцевих
бюджетів (План 20-50-80)
22. Ознайомлення з інформацією про
результати наглядової діяльності у
2018 році та проекту Плану нагляду
на 2019 рік

ІV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»

+

Забезпечення постійного моніторингу
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії
Рішення Ради з рекомендаціями щодо
результатів реалізації Плану 20-50-80 за
компонентами: профілактика ВІЛ серед
ключових груп населення; догляд та
підтримка ЛЖВ; догляд та підтримка
пацієнтів з туберкульозом

ІV квартал

Голова Комісії з нагляду

+

Забезпечення ефективного нагляду за
реалізацією грантів Глобального фонду

23. Підготовка та розгляд звіту про
діяльність Ради у 2018 році та плану
її роботи на 2019 рік

ІV квартал

МОЗ України, Секретаріат
Ради, голови Комітетів та
Комісії з нагляду

+

Формування та затвердження плану
роботи Ради на 2018 рік

24. Поточний стан забезпечення регіонів
України протитуберкульозними та
АРВ-препаратами, препаратами для
ЗПТ

ІV квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України

_

Забезпечення постійного моніторингу
стану забезпечення регіонів України
протитуберкульозними,
АРВпрепаратами та препаратами для
замісної підтримувальної терапії

№

Термін
виконання

Відповідальні

26. Опрацювання
питання
щодо
механізмів
залучення
до
регіональних/місцевих рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу вразливих груп та
представників спільнот людей, які
живуть
з
ВІЛ-інфекцією
та
туберкульозом
27. Підготовка та узгодження пропозицій
щодо внесення змін та доповнень до
Примірного
положення
про
регіональні ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
та їхнього Типового Регламенту

І квартал

Шеремет С., Комітет з
регіональної
політики
Національної
ради,
Секретаріат Ради

+

І квартал

Басенко А., Шеремет С.,
Комітет з регіональної
політики
Ради,
Секретаріат Ради

+

28. MSMIT як ефективне міжнародне
керівництво по роботі з ЧСЧ

І квартал

С. Шеремет,
група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет
з
питань
регіональної
політики
Ради

+

Питання для розгляду/назва
заходу

25. Про результати моніторингових
візитів Національної
ради
до
Одеської та Закарпатської областей

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
Діяльність Комітету з регіональної політики
І квартал
Члени Комітету з питань
+
Схвалення рекомендацій регіонам за
регіональної
політики
результатами візитів
Ради – учасники візитів
Затвердження «Політики залучення до
регіональних/місцевих рад з питань
протидії
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу вразливих груп та
представників спільнот людей, які
живуть
з
ВІЛ-інфекцією
та
туберкульозом» з метою подальшого
впровадження на регіональному рівні
Приведення Примірного положення про
регіональні ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та
їхнього
Типового
Регламенту
у
відповідність до оновленого Положення
про Раду, зокрема в частині залучення
осіб, які представляють ключові
спільноти,
до
роботи
регіональних/місцевих рад
Прийняті в роботу та враховані
рекомендації щодо впровадження нових
методів профілактики ВІЛ/СНІДу для
ЧСЧ (PrEP, кейс-менеджмент тощо) в
регіонах,
посилення
потенціалу
спільноти та захисту прав, на
регіональному рівні

№

Питання для розгляду/назва
заходу

29. Опрацювання
пропозицій
за
результатами аналізу діючих та
запланованих
до
розроблення
відповідних регіональних програм на
предмет включення до них заходів,
спрямованих
на
боротьбу
з
туберкульозом, а також включення
цих питань до розгляду на засіданнях
регіональних рад з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
30. Розгляд питання щодо можливих
шляхів вирішення питання виділення
органами місцевого самоврядування
обов'язкової
квоти
приміщень,
придатних для роботи недержавних
організацій (НУО), що працюють з
ключовими групами в контексті
ВІЛ/СНІДу та ЛЖВ
31. Аналіз
впровадження
на
регіональному
рівні
моделі
«соціального
замовлення»
для
надання послуг ключовим групам
ризику
32. Розробка
та
впровадження
національної та регіональних PRстратегій в контексті профілактики,
виявлення ВІЛ та здорового способу
життя серед ЧСЧ

Термін
виконання
І квартал

ІІ квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
Горбасенко І.М., Комітет з
+
Рекомендації Комітету регіональним
питань
регіональної
радам з питань протидії туберкульозу та
політики Ради
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Дорохова
Ю.,
БО
“Всеукраїнська
Ліга
“Легалайф”,
Спільнота
РКС, Шеремет С.П., Група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з регіональної
політики Ради
Комітет з регіональної
політики
Ради
із
залученням представників
Мінсоцполітики

+

Вироблені та відправлені рекомендації
для впровадження органами влади на
регіональному/місцевому рівні щодо
виділення приміщень на безоплатній
основі для НУО, які працюють з
ключовими групами в контексті
ВІЛ/СНІДу та ЛЖВ

+

С. Шеремет,
група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з регіональної
політики Ради

+

Забезпечення
активної
участі
громадянського суспільства у відкритих
конкурсах на надання послуг і
отримання
фінансування
на
їх
реалізацію. Впровадження ефективних
моделей надання послуг за бюджетні
кошти
Доведена потреба, розроблена та надані
експертні
рекомендації
щодо
впроваджена в Україні та в регіонах PRстратегій в контексті профілактики,
виявлення ВІЛ та здорового способу
життя серед ЧСЧ, подолання стигми та
дискримінації по відношенню до ЧСЧ.

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
ДУ «Центр громадського
+
Прийняття узгоджених рішень Комітету
здоров'я МОЗ України»,
щодо надання медичної допомоги
Комітет з регіональної
пацієнтам з ВІЛ/ТБ на підконтрольних
політики Ради
територіях України Луганського та
Донецького регіонів

33. Щодо стану надання медичної
допомоги пацієнтам з ВІЛ/ТБ на
підконтрольних територіях України
Луганського та Донецького регіонів

ІІІ квартал

34. Аналіз
стану
залучення
до
регіональних/місцевих рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
представників
уразливих груп (ЧСЧ, СІН, ЖКС,
підлітки та молодь)

ІІІ квартал

Комітет з регіональної
політики Ради

+

35. Стан
координації зусиль
між
соціальною та медичною службами з
метою
покращення
виявлення
туберкульозу серед осіб, які належать
до груп ризику, зокрема внутрішньо
переміщених
осіб:
презентація
алгоритму
напрацьованого
в
результаті проекту «Тобі слід знати
про ТБ»
36. Підготовка та виконання плану
переходу програм профілактики,
догляду та підтримки для ЧСЧ (план
20-50-80) в регіонах, на бюджетні
кошти в 2019 році: ризики та виклики

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
МГО
«Соціальні
ініціативи з охорони праці
та здоров’я», , Комітет з
регіональної
політики
Ради

+

ІV квартал

С. Шеремет,
група
ЧСЧ,
ГО
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з регіональної
політики Ради

+

Прийняття узгоджених рішень щодо
впровадження
заходів
з
метою
залучення до регіональних/місцевих рад
з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
представників
уразливих
груп (ЧСЧ, СІН, ЖКС,
підлітки та молодь)
Рекомендації Комітету щодо розробки та
впровадження спільного наказу щодо
взаємодії
центральних
органів
виконавчої влади з метою покращення
виявлення туберкульозу серед осіб, які
належать до груп ризику, зокрема,
внутрішньо переміщених осіб
Проаналізовано
виконання
Плану
переходу
20-50-80
в
контексті
фінансування послуг для ЧСЧ в регіонах
за кошти державного та місцевого
бюджетів,
затверджений
механізм
фінансування та вартість пакету послуг
для ЧСЧ в 2019 році та в яких регіонах

№

Питання для розгляду/назва
заходу

37. Забезпечення сталості послуг для
ЧСЧ після переходу з донорського на
бюджетне фінансування: врахування
потреб
спільноти,
пакетів
профілактичних послуг, механізму
фінансування та вартості клієнта

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради
Діяльність Комітету з програмних питань
І квартал
Чернишев А.В., група ЧСЧ,
+
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет
з
програмних
питань Ради

38. Про
стан
забезпечення
СІН
програмами
ЗПТ.
Подолання
криміналізації щодо СІН

І квартал

Спільнота СІН, Басенко
А.,
МБФ
«Альянс
громадського здоров'я»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

39. Дискримінація і стигма
ВІЛпозитивних ЧСЧ в Україні і в
Українській гей-спільноті зокрема та
її вплив на хід боротьби з епідемією
ВІЛ/СНІД в Україні. Відсутність
спільноти ВІЛ-позитивних ЧСЧ в
перелікові спільнот, що включені в
програми Глобального Фонду в
гранти України на 2018-2020 роки

І квартал

ВБО «Час життя плюс»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

Очікуваний результат

Рекомендації Комітету щодо врахування
пропозиції групи ЧСЧ щодо потреб та
наповнення пакетів медико-соціальних
послуг
для
ЧСЧ
за
кошти
державного/місцевих
бюджетів;
сформована робоча група з експертів
щодо доопрацювання пакету послуг та
визначення механізму(ів) фінансування
послуг для ЧСЧ
Прийняття узгоджених рішень Комітету
з рекомендаціями щодо внесення
термінових
змін
до
відповідних
нормативних актів Кабінету Міністрів та
МОЗ
України
щодо
поняття
«диспансерний облік наркозалежних» та
«процедури взяття на д/облік людей які
вживають наркотики», як таких, що
морально застарілі, суперечать нормам з
прав
людини
та
серйозно
перешкоджають виконання Україною
міжнародних зобов'язань щодо перемоги
над ВІЛ 90/90/90/90
Рекомендації Комітету щодо:
включення Глобальним фондом в
перелік
спільнот,
дотичних
до
проблематики боротьби з епідемією
ВІЛ/СНІД в Україні спільноту ВІЛпозитивних
ЧСЧ
як
самостійну
спільноту а не як підгрупу в ЧСЧспільноті України;
включення МОЗ України спільноти ВІЛпозитивних ЧСЧ як групу ризику щодо
ВІЛ/СНІД;

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

40. Щодо
розроблення
прозорих
механізмів звітності представників
спільнот в рамках комунікації зі
спільнотами, забезпечення контролю
комунікацій представників спільнот
зі спільнотами, змістовної прозорості
процесів, що відбуваються на
засіданнях Ради, для спільнот

І квартал

Дорохова Ю., член Ради
від спільнот, Комітет з
програмних питань Ради

+

41. Про професійну захворюваність
медичних
працівників
ВІЛінфекцією/СНІДом, туберкульозом та
парентиральними
вірусними
гепатитами: якість надання первинної
медичної допомоги й розслідування
при виробничих травмах та у зв’язку
з умовами праці, забезпечення
фінансування
профілактичних

І квартал

Легков В., Федерація
професійних
спілок
України,
Комітет
з
програмних питань Ради

-

Очікуваний результат

схвалення звернення до ЮНЕЙДС в
Україні
затвердити
в
програмах
ЮНЕЙДС спільноту ВІЛ-позитивних
ЧСЧ як самостійну і самодостатню
«одиницю» в офіційному перелікові
спільнот України, дотичних до епідемії
ВІЛ/СНІД;
офіційного включення до Платформи
спільнот України спільноти ВІЛпозитивних ЧСЧ окремою спільнотою і
надати їй окрему квоту представництва в
Платформі спільнот України
Рекомендації Комітету щодо механізмів
інформування членів спільнот про зміст
роботи Ради та результатів її засідань;
участі
спільнот
у
формуванні
пропозицій до роботи Ради, про
висвітлення на інформаційних ресурсах
роботи Ради, що є доступними для
членів спільнот (сторінка Секретаріату
Нацради
в
Фейсбуці,
сторінка
Національної платформи спільнот) у
формі,
доступній
для
розуміння
представникам спільнот
Рішення Комітету з рекомендаціями
щодо
вдосконалення
заходів
з
попередження
професійної
захворюваності медичних працівників
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом
та
парентиральними
вірусними
гепатитами.

№

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

42. Комплексний
пакет
послуг
з
виявлення, догляду та лікування ВІЛінфекції,
туберкульозу
(ТБ),
мультирезистентного туберкульозу
(МРТБ) та вірусного гепатиту С
(ВГС) в пенітенціарних установах:
проблеми та бар’єри на шляху
впровадження
43. Впровадження системи раннього
виявлення дітей хворих на ВІЛ, які
перебувають у закладах соціального
захисту дітей та обслуговування, до
проекту Закону України «Про
затвердження
Загальнодержавної
цільової програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2019-2024 роки»

ІІ квартал

Представництво РАТН в
Україні,

+

Рішення Комітету з рекомендаціями
щодо
впровадження
комплексного
пакету послуг з виявлення, догляду та
лікування ВІЛ-інфекції, туберкульозу
(ТБ),мультирезистентного туберкульозу
(МРТБ) та вірусного гепатиту С (ВГС) в
пенітенціарних установах

ІІ квартал

Мінсоцполітики, Комітет з
програмних питань Ради

+

44. Щодо
національного
плану
впровадження
нових
протитуберкульозних препаратів та
режимів лікування хворих на
туберкульоз. Стан впровадження
нових
протитуберкульозних
препаратів (бедаквіліну, деламаніду)

ІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України,
Комітет з програмних
питань Ради

+

Рішення Комітету з рекомендаціями
щодо
завдань
та
заходів
Загальнодержавної цільової програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 20192024 роки» у відповідність із стратегією
ЮНЕЙДС
«Прискорення заходів»,
спрямованих на впровадження системи
раннього виявлення дітей хворих на ВІЛ,
які перебувають у закладах соціального
захисту дітей та обслуговування
Рішення Комітет з рекомендаціями щодо
реалізації
національного
плану
впровадження
нових
протитуберкульозних препаратів та
режимів
лікування
хворих
на
туберкульоз, прийняття узгоджених
рішень
з
рекомендаціями
щодо
впровадження
нових
протитуберкульозних
препаратів
(бедаквіліну, деламаніду)

Питання для розгляду/назва
заходу
програм і цільових заходів
виробничому середовищі

у

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

45. Проблеми
формування
Національного переліку основних
лікарських
засобів
в
розділі
препаратів, що застосовуються для
лікування хворих на ВІЛ/СНІД і
супутні захворювання в Україні
46. Про
результати
впровадження
заходів
щодо
розвитку
міжрегіональних тренінгових центрів
щодо навчання фахівців з питань
ВІЛ-інфекції
в
системи
реформування охорони здоров’я та
післядипломної підготовки

ІІ квартал

47. Розширення доступу до тестування на
ВІЛ на рівні спільнот

ІІ квартал

ІІ квартал

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
ДУ «Центр громадського
+
Затвердження рекомендацій для МОЗ
здоров'я МОЗ України»,
України щодо
введення в перелік
Комітет з програмних
перспективних і ефективних препаратів
питань Ради, ВБО «Час
для лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу і
життя плюс»
супутніх захворювань в Україні
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
керівники
міжрегіональних
тренінгових центрів щодо
навчання фахівців з питань
ВІЛ-інфекції, Комітет з
програмних питань Ради
ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

Рішення Комітету з рекомендаціями
щодо
подальшого
розвитку
міжрегіональних тренінгових центрів
щодо навчання фахівців з питань ВІЛінфекції в системи реформування
охорони здоров’я та післядипломної
підготовки

+

Досягнення наступних показників: 1)
90% ЛЖВ знають про свій статус; 2)
підвищення рівня охоплення людей із
ризиком виявлення ВІЛ-інфекції та
виявлення випадків захворювання серед
партнерів ЛЖВ за допомогою моделі
тестування індексних партнерів, що
відповідають принципам, визначеним
ВООЗ:
згода,
конфіденційність,
консультування, правильні результати
тестування і зв’язок з профілактикою та
лікуванням; 3) розширення надання
послуг з тестування на ВІЛ
(мед.
працівниками
відділень
багатопрофільних лікарень, з високою
частотою випадків опортуністичних
інфекцій);
4)
підвищення
рівня
обізнаності лікарів первинної медичної
допомоги
тестуванню на ВІЛ та
збільшення доступу до швидкого

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

48. Робота з ЧСЧ, які вживають хімічні
речовини та практикують хімсекс –
актуалізація
питання
щодо
зменшення шкоди та зменшення
нових випадків ВІЛ та ІПСШ

II квартал

Чернишев А.В., група ЧСЧ,
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

49. Впровадження
нових
моделей
профілактики ВІЛ серед ЧСЧ в
Україні:
проміжні
результати
пілотного
проекту
щодо
впровадження
доконтактної
профілактики (PrEP) в Києві

IIІ квартал

Чернишев А.В., група ЧСЧ,
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

50. Розгляд
пропозицій
щодо
використання коштів, передбачених у
державному та місцевих бюджетах
для протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

ІІІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

51. Профілактичні заходи щодо ВІЛінфекції в системи охорони здоров’я
України (ПреКП, ПКП, безпека
препаратів крові та інші)

IIІ квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

Очікуваний результат

тестування та виявлення ВІЛ-інфекції в
умовах первинної медичної допомоги
Презентовані результати пілотного
дослідження щодо впливу хімсексу і
використання хімічних речовин серед
ЧСЧ на збільшення ризику інфікування
ВІЛ/ІПСШ. Впроваджені експертні
рекомендації щодо специфічних потреб
ЧСЧ, які вживають хімічні речовини та
які практикують хімсекс, в пакеті
медико-соціальних послуг для ЧСЧ та
інших заходів, спрямованих на ЧСЧ, за
бюджетні та донорські кошти
Результати та експертні рекомендації
щодо впровадження пілотного проекту з
в Києві враховані для планування,
фінансування
та
впровадження
інтервенції щодо PrEP по всій Україні
Прийняття узгоджених рішень Комітету
з рекомендаціями щодо використання
коштів, передбачених у державному та
місцевих бюджетах для протидії ВІЛінфекції/СНІДу
Досягнення наступних показників: 1)
преконтактна профілактика (далі –
ПреКП) є безпечним та ефективним
засобом зниження ризику інфікування
ВІЛ; 2) забезпечення початку ПКП
якомога швидше після професійного і
непрофесійного контакту, що стався,
знижує ризик інфікування ВІЛ

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

52. Основні прогалини та бар’єри щодо
впровадження
стратегії
для
досягнення
цілей
лікування
ЮНЕЙДС 90-90-90

ІІІ квартал

53. Забезпечення загального доступу осіб
з ВІЛ-інфекцією до лікування в
Україні з застосуванням сучасних
підходів та стандартів на засадах
доказової медицини

ІІІ квартал

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
ДУ «Центр громадського
+
Досягнення наступних показників: 1)
здоров'я МОЗ України»,
зміна
правового
середовища;
2)
Комітет з програмних
наявність та доступність фінансових
питань Ради
ресурсів; 3) відсутність змін у підходах
до тестування на ВІЛ, необхідність
розробки стратегії з тестування; 4)
відсутність несвоєчасної поставки АРВП
(в т.ч. невірність прогнозу потреби у
режимах II ряду); 5) відсутність
розширення/зменшення
забезпечення
ЛЖВ
програмами
ЗПТ
(для
самостійного прийому/за рецептом/в
рамках стаціонару вдома); 6) відсутність
відставання підготовки кваліфікаційних
кадрів від розширення масштабів
тестування/лікування
ДУ «Центр громадського
+
Досягнення наступних показників: 1)
здоров'я МОЗ України»,
перехід
на
призначення
більш
Комітет з програмних
ефективних
АРВП,
які
краще
питань Ради
переносяться
та
відмова
від
використання менш ефективних та
більш
токсичних
препаратів;
2)
можливість призначати АРТ на рівні
первинної ланки медичної допомоги та
отримувати препарати через аптечну
мережу; 3) стандартизовані втручання
для всіх категорій пацієнтів, всіх вікових
груп та статі; 4) оптимізація АРВрежимів для розширення масштабів
лікування, що сприяє поліпшенню
прихильності
та
підтримки
довготривалого
утримання
під
медичним наглядом, призводить до
покращення результатів лікування і

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

54. Реалізація
завдань
та
заходів
виконання
відомчої
програми
протидії ВІЛ/СНІДу та ТБ в
установах, що належать до сфери
управління ДКВС у 2018 році

IV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
Комітет з програмних
питань Ради

+

55. Щодо механізмів розвитку ЗПТ в
слідчих
ізоляторах
та
містах
відбування покарання

ІV квартал

ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»,
представники Мін’юсту,
БО “Всеукраїнська Ліга
“Легалайф”, Комітет з
програмних питань Ради

+

56. Про стан забезпечення регіонів
України препаратами ЗПТ в умовах
переходу програм ЗПТ на державне
фінансування

ІV квартал

МОЗ України, ДУ «Центр
громадського
здоров'я
МОЗ України», Комітет з
програмних питань Ради

+

Очікуваний результат

знижує витрати, зменшуючи потребу в
АРВ-препаратах другої та третьої лінії;
5) прогнозований економічний ефект від
застосування оптимізації (без суттєвого
збільшення державного бюджету значне
зменшення потреби у донорському
фінансуванні)
Досягнення наступних показників: 1)
збільшення кількості дорослих, що
отримують АРТ до 90% серед усіх ЛЖВ
у пенітенціарній системі; 2) протягом
звітного періоду надати
послуги з
тестування на ВІЛ не менше 90%
ув'язнених;
3) збільшити відсоток
охоплення АРТ ув’язнених
з коінфекцією ТБ/ВІЛ до 8 тижнів від
початку
протитуберкульозного
лікування (з 57 до 70%); покращити
результати лікування хворих на МРТБ
Формування
пропозицій
щодо
відповідного наказу Мін’юсту про
впровадження ЗПТ в слідчих ізоляторах
та містах позбавлення волі

Забезпечення аналізу забезпечення
регіонів України препаратами ЗПТ в
умовах переходу програм ЗПТ на
державне фінансування та прийняття
узгоджених рішень щодо вирішення
проблемних питань та уникнення риків
впровадження програм ЗПТ

№

Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Очікуваний результат
Комітетах/
Комісії
Ради
Чернишев А.В., група ЧСЧ,
+
Показана потреба та заплановано
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
проведення навчальних заходів щодо
Комітет з програмних
зменшення
рівня
стигми
та
питань Ради
дискримінації по відношенню до ЧСЧ з
боку медичних працівників, особливо на
первинній медичній ланці, за бюджетні
кошти.
Інші заходи

57. Важливість забезпечення прав ЧСЧ
для ефективного подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу в Україні

ІV квартал

58. Проведення наради з актуальних
питань забезпечення сталої відповіді
на епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу

ІІ квартал

МОЗ, Секретаріат Ради,
ПРООН, партнери

-

59. Проведення наради з членами
регіональних рад з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
з питань організації ефективної
діяльності регіональних рад

ІIІ квартал

МОЗ України, Секретаріат
Ради, ПРООН, партнери

-

60. Проведення зустрічей зацікавлених
сторін за участю членів Ради, Комісії
з
нагляду
та
Секретаріату
Глобального
фонду
з
метою

Щокварталь
но

Секретаріат Ради, Голова
Комісії з нагляду

+

Підвищення потенціалу представників
місцевих органів влади щодо актуальних
питань забезпечення на регіональному
рівні сталої відповіді на епідемії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу
Вдосконалення
навичок
членів
регіональних рад у питаннях побудови
ефективних моделей комунікації на рівні
регіональних рад з метою удосконалення
залучення
представників
громадянського
суспільства
до
управління програмами, підвищення
компетентності членів регіональних рад
в питаннях нормативно-правового та
організаційного
забезпечення
впровадження заходів з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
побудови партнерських стосунків з
НУО, які виконують грант, та з питань
наглядової діяльності
Забезпечення
широкої
участі
представників зацікавлених сторін до
процесу підготовки нового запиту до
Глобального фонду на фінансування
програм у 2018-2020 роках

№

61.

62.

63.

64.

65.

Питання для розгляду/назва
заходу
обговорення питань, що стосуються
реалізації гранту Глобального фонду
Проведення зустрічей Комісії з
нагляду з Основними реципієнтами
щодо обговорення ходу реалізації
програм,
що
фінансуються
Глобальним Фондом, та питань за
результатами візитів з нагляду на
місця
Забезпечення
інформування
Секретаріату Глобального фонду
щодо
результатів
наглядової
діяльності
Розгляд
на
окремих
робочих
зустрічах питання «Про моніторинг
грантів
Глобального
фонду:
результати
аналізу
карток
моніторингу»
Представлення інформації
щодо
наповнення
та
аналізу
Інформаційного табло (Dashboard) за
результатами опрацювання звітів
Основних реципієнтів
Здійснення моніторингових візитів
Луганської, Донецької, Харківської,
Кіровоградської областей членами
Ради та представниками ключових
груп, та за визначених обставин
(наявність звернення, в якому
міститься інформація про порушення
прав відповідної категорії осіб),
Секретаріату Уповноваженого з прав
людини, в тому числі в рамках
реалізації
повноважень

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

Щокварталь
но

Секретаріат Ради, Основні
реципієнти, голова Комісії
з нагляду

+

Забезпечення постійного моніторингу
ходу
реалізації
програм,
що
фінансуються Глобальним Фондом, та
питань за результатами візитів з нагляду
на місця

Щокварталь
но

Голова Комісії з нагляду,
Секретаріат Ради

+

Секретаріат
Глобального
фонду
поінформований
про
результати
наглядової діяльності

Щопівроку

МОЗ України, Комісія з
нагляду, Основні
реципієнти

+

Рішення
ради
щодо
висновків,
рекомендацій та заходів для подальшого
використання грантів

Щопівроку

Голова Комісії з нагляду

+

Члени Комісії з нагляд та Ради
ознайомлені з результатами звітів
Основних реципієнтів

Протягом
року за
окремими
графіками

МОЗ,
члени
моніторингових візитів,
центральні
органи
виконавчої влади в межах
компетенції, Секретаріат
Уповноваженого з прав
людини, обласні державні
адміністрації,
голова
Комітету з регіональної
політики, голова Комісії з
нагляду

+

Проведено оцінку ситуації щодо
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на
місцях, у т.ч. в закладах соціального
захисту дітей, установах виконання
покарань ДКВС України взято участь у
засіданнях
регіональних
рад,
партнерських
зустрічах
з
представниками
місцевих
органів
державної виконавчої влади та НУО,
здійснено моніторинг їх діяльності,
надано
методичну та практичну

№

66.

67.

68.

69.

70.
71.

Питання для розгляду/назва
заходу
Національного
превентивного
механізму
Проведення візитів з нагляду членів
Ради та Комісії з нагляду на місця,
зокрема, до міста Києва, Одеської,
Дніпропетровської, Сумської та
Полтавської областей
Впровадження заходів із виконання
графіку ротації згідно з Порядком
ротації, а також періодичного
перегляду
та оновлення складів
Комітетів, Комісії з нагляду згідно з
Положеннями про Комітети, Комісії
з нагляду
Проведення робочого семінару та/або
орієнтаційних
зустрічей
для
новопризначених
членів
Ради,
Комісії з нагляду
Забезпечення виконання заходів
Плану Комунікації Ради, зокрема у
частині
комунікації
із
представниками зацікавлених сторін
та громадськістю
Забезпечення
інформування
регіональних рад про діяльність Ради
Проведення засідань Комітетів Ради
та Комісії за нагляду

72. Постійне оновлення інформаційнодовідкових матеріалів на веб-сторінці
Ради

Термін
виконання

Відповідальні

Розгляд на
Комітетах/
Комісії
Ради

Очікуваний результат

допомогу
членам
та
секретарям
регіональних рад
Забезпечення нагляду за реалізацією
програм Глобального фонду на місцях

Протягом
року за
окремими
графіками

Секретаріат Ради, Голова
Комісії з нагляду

+

Протягом
року

Секретаріат Ради

+

Забезпечено прозорість, відкритість та
наступність
у
діяльності
Ради,
дотримання членами Ради механізму
прийняття рішень Радою, визначеним
Положенням про Раду та її Регламентом,
політики уникнення конфлікту інтересів

Протягом
року

Секретаріат Ради, голова
Комісії з нагляду

+

Підвищено рівень знань членів Комісії з
нагляду щодо принципів, вимог та
процедур Глобального фонду

Протягом
року

Секретаріат Ради, члени
Ради

+

Забезпечення участі представників
зацікавлених сторін та громадськістю у
діяльності Ради

Протягом
року
Протягом
року за
окремими
графіками
Протягом
року

Секретаріат Ради

+

Голови Комітетів та
Комісії з нагляду,
Секретаріат Ради

+

Забезпечено постійну взаємодію з
регіональними радами
Забезпечено попереднє опрацювання
питань, які виносяться на розгляд Ради

Секретаріат Ради

+

Забезпечено
інформування
громадськості про діяльність Ради, її
Комітетів та Комісії з нагляду

