ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протокол № 6
від 14.12.2009
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Комітет з регіональної політики (далі – Комітет) створюється при Національній раді з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) та є постійно діючим органом Національної ради.
2. Метою діяльності Комітету є супровід діяльності Національної ради щодо розробки та реалізації
державної політики з протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні.
3. У своїй діяльності Комітет керується Положенням про комітети Національної ради, Регламентом
роботи Національної ради, затвердженими її рішенням (протокол Ради № 5 від 11.09.2009), а також цим
Положенням.
4. Комітет очолює голова, який є членом Національної ради, призначається Національною радою.
Голова Комітету має 2 заступників з числа членів Комітету, один з яких представляє органи влади, інший –
недержавні інституції (міжнародні, громадські організації, у тому числі релігійні та організації людей, які живуть
з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та туберкульозом, бізнесові кола). Голова Комітету несе відповідальність за роботу
Комітету в межах своєї компетенції.
5. Чисельний склад Комітету становить не більше 21 особи.
6. До складу Комітету входять члени Ради, а також представники органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, міжнародних, громадських організацій, у тому числі релігійних та організацій людей, які
живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та туберкульозом, бізнесових кіл, провідні вчені та фахівці, делеговані за
рішенням керівництва організацій, які вони представляють у Комітеті, за такою квотою:
- голова Комітету – представник центрального органу виконавчої влади, член Національної ради – 1;
- представники центральних органів виконавчої влади – 4 (у т.ч. Міністерства освіти і науки – 1,
Державної пенітенціарної служби України – 1, Міністерства внутрішніх справ України – 1, Міністерства
оборони України – 1);
- регіональних рад та органів місцевого самоврядування – 6 (включаючи 2-х представників
недержавного сектору, 1 – за напрямом діяльності туберкульоз, та 1 – ВІЛ-інфекція/СНІД);
- представники НДО центрального рівня за напрямами діяльності туберкульоз та ВІЛ-інфекція/СНІД –
4 (2 з питань ТБ та 2 з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу);
- представники міжнародних та донорських організацій – 5;
- представник Товариства Червоного Хреста України – 1.
7. Персональний склад Комітету формує голова Комітету на представницьких засадах та подає на
затвердження голові секретаріату Національної ради.
8. Комітет, за дорученням Національної ради, сприяє координації діяльності регіональних рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, (далі – регіональні ради) та співпрацює з іншими національними
та регіональними радами у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, що належать до його
компетенції, державними установами, міжнародними, релігійними, приватними та громадськими організаціями,
в тому числі з організаціями людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та туберкульозом.
9. Голова та члени Комітету беруть участь в його роботі на громадських засадах. Склад Комітету
переглядається щорічно та оновлюється, у разі потреби. Ротація голови Комітету може бути ініційовано
більшістю членів Комітету шляхом подання відповідного звернення до Ради.
10. Голова Комітету та його члени мають право порушити питання на засіданні Комітету про
виключення зі складу члену Комітету, який без поважних причин не бере участі у двох поспіль засіданнях
Комітету або не виконує доручень Комітету. У разі прийняття рішення про виключення, голова Комітету
інформує про це рішення організацію, яку представляв виключений член Комітету та сектор, який він
представляє у Національній раді. У разі вибуття члена Комітету організація або відповідний сектор Ради повинен
запропонувати іншу кандидатуру.
11. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, що проводяться не рідше одного разу на
місяць відповідно до плану роботи, який затверджує Голова Комітету та інформує Національну раду. Питання,
що належать до компетенції кількох комітетів, можуть за їх ініціативою або за дорученням Голови Національної
ради чи його заступників розглядатися комітетами спільно.
12. Засідання Комітету є правоможними, якщо на них присутня більш, ніж половина членів Комітету.
Засідання Комітету проводить голова або, за його дорученням, заступник голови Комітету. Робота Комітету
проводиться на засадах гласності, вільного колективного обговорення питань, що належать до його
компетенції, та прозорості у прийнятті рішень. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на
засіданні і оформлюється протоколом, який підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник
голови Комітету.
13. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне та матеріальне забезпечення поточної діяльності
Комітетів покладається на секретаріат Національної ради за підтримки донорських та міжнародних організацій.
Основними завданнями Комітету є:
1. Надання організаційної та методичної допомоги у розробці проектів нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність регіональних рад, регіональних програм та заходів, спрямованих на протидію
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечення універсального доступу до профілактики, лікування,
догляду та підтримки хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД.
2. Аналіз діяльності регіональних рад та представлення його результатів на розгляд Національної ради.

3. Аналіз виконання регіональних програм з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4. Аналіз планування та використання коштів бюджетів різних рівнів, а також коштів, наданих
міжнародними, приватними та громадськими організаціями, приватними особами для регіональних програм.
Надання пропозицій щодо раціонального та ефективного їх використання.
5. Сприяння розвитку потенціалу регіональних рад та утворених ними груп.
6. Сприяння розвитку та функціонуванню системи моніторингу й оцінки виконання програм і заходів з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні.
7. Інформування Національної ради про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу в Україні на регіональному рівні.
8. Вивчення та узагальнення досвіду роботи регіональних рад, вітчизняних та міжнародних організацій
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні, подання відповідних пропозицій
з цих питань на розгляд Ради.
9. Сприяння взаємодії між Національною та регіональними радами; органами державної влади і
місцевого самоврядування, агенціями ООН, представництвами міжнародних, донорських, неурядових
організацій, бізнес-структур тощо.
10. Координація діяльності технічних та експертних робочих груп, утворених державними та
громадськими організаціями на допомогу реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу на регіональному рівні.
Відповідно до покладених завдань Комітет з регіональної політики:
1. Спільно з Комітетом з програмної діяльності готує та подає до секретаріату пропозиції до плану
роботи Національної ради, порядку денного та проекту рішення засідань.
2. Надає організаційну, технічну та методичну допомогу в розробці проектів нормативно-правових
актів, що регламентують діяльність регіональних рад та утворених ними робочих груп, регіональних програм
та заходів, спрямованих на протидію туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, розглядає на своїх засіданнях
проекти документів з питань, що належать до його компетенції, організує їх попереднє обговорення та
узгодження із органами влади, зацікавленими установами та організаціями і подають на розгляд Національної
ради.
3. Готує та надає на розгляд Національної ради пропозиції щодо контролю виконання та ефективності
заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні.
4. За дорученням Голови Комітету організує громадську експертизу нормативно-законодавчих актів з
питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та вносить свої висновки на обговорення Національної ради.
5. Координує діяльність регіональних рад та утворених ними робочих груп, надає їм методичну
допомогу.
6. У разі необхідності, для виконання покладених на Комітет завдань, створює робочі групи, залучає
до співпраці наукові установи, організації, об'єднання громадян та окремих фахівців.
7. Координує діяльність технічних та експертних робочих груп, утворених в рамках діяльності Комітету
з регіональної політики, які працюють у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, аналізує
підготовлені цими групами проекти документів і матеріалів, готує висновки та рекомендації за результатами
аналізу та приймає рішення щодо їх доопрацювання чи винесення на розгляд Ради.
8. Збирає та узагальнює щорічні звіти щодо діяльності регіональних рад, проводить щорічний аналіз їх
діяльності та інформує Національну раду на її засіданні.
9. Сприяє поширенню кращого досвіду роботи регіональних рад, вітчизняних та міжнародних
організацій з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, що працюють на регіональному рівні, подає
відповідні пропозиції на розгляд Національної ради.
10. Ініціює та бере участь в організації проведення виїзних засідань Комітету, моніторингових візитів,
наукових конференцій, семінарів, нарад, круглих столів тощо з питань, що належать до його компетенції.
11. Планує, організовує та проводить заходи щодо розбудови спроможності регіональних рад та
міжсекторальних робочих груп.
12. Збирає, узагальнює пропозиції регіональних рад щодо плану роботи Національної ради та подає їх
до секретаріату.
13. Готує та надає пропозиції до порядку денного засідань Національної ради та її рішень.
14. Готує щорічні плани роботи Комітету відповідно до щорічних планів роботи Національної ради та
завдань Комітету.
15. Готує щорічні звіти про діяльність комітету, які розглядаються та затверджуються на засіданнях
Національної ради.
16. Здійснює моніторинг виконання рішень Національної ради, що відносяться до компетенції Комітету,
а також вивчає ефективність їх реалізації.
17. Представляє на засіданнях Національної ради потреби регіонів та сприяє мобілізації ресурсів щодо
їх вирішення.
18. Здійснює збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції Комітету,
бере участь в організації слухань з цих питань, в тому числі на засіданнях Національної ради.
19. Здійснює обмін інформацією між комітетами Національної ради щодо визначення питань, що
потребують підтримки Комітету тощо.

