Інформація про рішення Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу від 12 липня 2018 року щодо питань,
які пов’язані з порушенням норм етичної поведінки
Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції Секретаріату
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу (далі
– Національна рада) інформує.
12 липня 2018 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Розенка
Павла Валерійовича відбулось чергове засідання Національної ради, яка є
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, що
забезпечує міжвідомчу та міжсекторальну координацію у сфері протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом підготовки пропозицій щодо
визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики у
зазначеній сфері, сприяння узгодженій діяльності органів влади та
громадського сектору, а також виконання функції національного координатора
з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) в Україні.
Одним з питань порядку денного розглянуто інформацію про результати
роботи Тимчасової спеціальної групи з етичних питань (далі – ТСГ), яку
утворено рішенням Національної ради від 1 березня 2018 року з метою
вивчення питання щодо звернення членів Національної ради, зокрема
Горбасенка І.М. – представника громадських організацій, які працюють у сфері
протидії туберкульозу та Пилипенка В.В. – представника сектору хворих на
туберкульоз або постраждалих від нього до партнерських, донорських
організацій із проханнями вплинути на ситуацію, яка склалася в Україні з
протидії туберкульозу, а також звернення спільноти осіб, які надають
сексуальні послуги за винагороду, з питань порушення принципів
представництва членом Національної ради Дороховою Ю.В.
За результатами розгляду зазначеного питання Національною радою прийнято
рішення щодо виведення зі складу Національної ради Горбасенка І.М.,
Пилипенка В.В. та Дорохової Ю.В. у зв’язку з порушенням ними норм Кодексу
етичної поведінки, затвердженого Національною радою 1 березня 2018 року.
Разом із цим, МОЗ України доручено оприлюднити інформацію про прийняті
Національною радою рішення та підстави, на основі яких ці рішення були
прийняті.
Зважаючи на це, МОЗ України звертається до представників зацікавлених
сторін, а також партнерських та донорських організацій, які працюють у
сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ з проханням
ознайомитись з інформацією, яка наведена нижче.
ТСГ, в межах визначених Національною радою повноважень, здійснювала свою
діяльність протягом двох місяців у форматі аналізу документів та вивчення
інших інформаційних матеріалів, які мають безпосереднє відношення до
вивчених питань, а також у формі засідань, які відбулись 22 березня 2018 року
та 19 квітня 2018 року. Враховуючи, що Національна рада виконує функцію

координаційного механізму країни (далі – КМК) з виконання програм
Глобального фонду, висновки ТГС ґрунтуються на нормах Кодексу етичної
поведінки для членів КМК (далі – Кодекс), дотримання якого є обов’язковим
для країн, що отримують гранти Глобального фонду.
Інформація за результатами аналізу звернень Горбасенка І.М. та
Пилипенка В.В.:
10 січня 2018 року за підписами Горбасенка І.М. та Пилипенка В.В. як членів
Національної ради, а також в рамках незалежного журналістського
розслідування надіслано звернення на адреси членів Національної ради,
представників зацікавлених сторін, а також Уряду України, Глобального фонду,
міжнародних організацій та посольств країн-донорів Глобального фонду щодо
безвідповідальності високопосадовців, що залишила Україну без новітніх
протитуберкульозних ліків, а також про стан роботи Національної ради та
утворення нового керівного органу – президії Національної ради, яка
суперечить основоположним принципам Глобального фонду та дискримінує
права членів Національної ради.
Слід відзначити, що це одне із загалом 9-х звернень, надісланих на широке коло
зацікавлених сторін за період з листопада 2017 року до квітня 2018 року,
підписантами яких були як Горбасенко І.М. так і Пилипенко В.В.
ТСГ визнано зазначені звернення Горбасенка І.М. та Пилипенка В.В.
безпідставними, такими, що спричиняють ризики реалізації грантів
Глобального фонду у 2018-2020 роках, а також такими, що підривають довіру
до України як держави, яка може в повній мірі забезпечити реалізацію програм
міжнародних донорів з дотриманням чинного законодавства України та норм
міжнародного права.
Зокрема, спростовано викладену у зверненні від 10 січня 2018 року
інформацію щодо:
 звинувачень влади у бездіяльності із впровадження новітніх
протитуберкульозних препаратів – бедаквіліну та деламаніду,
зважаючи на ряд заходів, впроваджених ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України» та БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть
з ВІЛ/СНІД», зокрема, офіційних переговорів щодо впровадження в
Україні бедаквіліну та деламаніду, а також публічних заходів та
публічного інформування зацікавлених сторін із зазначеного питання, у
тому числі на засіданні Національної ради від 5 жовтня 2017 року;
 відсутності аналізу впровадження Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 20122016 роки та недоліків у розробці програми на 2018 – 2021 роки,
оскільки Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки, яку
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
року № 1011-р, а також проект Програми розроблено Робочою групою, у
тому числі за участі Горбасенка І.М.;

 лобіювання представниками урядових структур створення нового
керівного органу – президії Національної ради, що суперечить
основоположним принципам Глобального фонду. Згідно з Типовим
положення про консультативно-дорадчі органи Кабінету Міністрів
України, якою є Національна рада, Кабінет Міністрів України може
утворити президію допоміжного органу. Глобальний фонд визнає
значення конкретного національного контексту, систем управління та
державних операційних процедур. Рішення Національної ради має
рекомендаційний характер і його остаточне прийняття і реалізація функція Кабінету Міністрів України;
 «нещодавно звільненого з посади генерального директора Центру
громадського здоров’я МОЗ державного службовця, персонально
відповідального
за
недоліки
та
прогалини
в
роботі
протитуберкульозної служби України та незадовільну роботу по
розробленню Загальнодержавної програми протидії туберкульозу на
2017-2021 рр.». Зазначена інформація є персональними оціночними
судженнями, які були озвучені Горбасенком І.М. та поставлені
головуючим на голосування на засіданні 5 жовтня, але не підтримані
Національною радою.
З огляду на вищезазначені спростування та враховуючи, що члени Національної
ради відповідно до вимог Кодексу повинні діяти неупереджено, правдиво,
точно, справедливо, послідовно і чесно – дії членів Національної ради
Горбасенка І.М. та Пилипенка В.В. визнані такими, що порушують норми
Кодексу.
Інформація за результатами аналізу звернення спільноти осіб, які надають
сексуальні послуги за винагороду, з питань порушення принципів
представництва членом Національної ради Дороховою Ю.В.
Звернення спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, з
питань порушення принципів представництва членом Національної ради
Дороховою Ю.В. стосувались порушення Регламенту Національної ради у
частині забезпечення комунікації з виборчою спільнотою, а також припинення
проекту націленого на зміцнення спільноти осіб, які надають сексуальні
послуги за винагороду проекту «Соціальна мобілізація, посилення зв’язків,
взаємодія та координація» в рамках субгранту БО «Всеукраїнська Ліга
«ЛегаЛайф» №118-GF-17-M від 01.06.2017 р. (далі – Проект), директором якої є
Дорохова ЮВ..
Щодо забезпечення комунікації з виборчою спільнотою ТСГ дійшла висновку
констатувати необхідність забезпечення невтручання у внутрішні процедури
спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду.
За результатами аналізу документів щодо припинення Проекту ТСГ дійшла
висновку, що дії члена Національної ради, керівника організації БО
«Всеукраїнська Ліга «ЛегаЛайф» Дорохової Ю.В., які спричинили припинення
Проекту, зокрема, фальсифікація та підробка фінансової та програмної

документації, є такими, що спричиняють підрив авторитету Національної ради
як Національного координатора з виконання програм Глобального фонду та
порушують норми Кодексу.
Зважаючи на зобов’язання України перед Глобальним фондом щодо
забезпечення дотримання Кодексу, а також високого рівня фахової експертизи
та доброчесної поведінки членів Національної ради, які представляють органи
влади, міжнародні та громадські організації, державні, наукові інституції тощо,
в ході засідання 12 липня 2018 року Національною радою прийнято
рішення:
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.
Ознайомитись з матеріалами засідання Національної ради 12 липня 2018 року, в
тому числі, з протоколами ТСГ, можна за наступними посиланнями:
http://moz.gov.ua/ogoloshennja та http://moz.gov.ua/materiali-zasidan

