Звіт про роботу Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
у 2014 році
2014 року діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада) спрямовувалась на виконання плану роботи,
затвердженого протокольним рішенням від 15 січня 2014 року.
Протягом року організовано та проведено:
- 3 засідання Національної ради (15 січня, 12 червня та 28 жовтня);
- 6 моніторингових візитів у регіони та візитів з нагляду на місця (місто Київ,
Миколаївська, Чернівецька, Дніпропетровська, Тернопільська та Одеська
області);
- 6 засідань Комітетів Національної ради, 2 засідання Комісії з нагляду та 3
робочі зустрічі за участю членів Комісії з нагляду та 1 орієнтаційна зустріч
для новопризначеного члену Комісії з нагляду;
- тренінг для членів Комісії з нагляду щодо нової моделі фінансування
Глобального фонду;
- нараду з елементами тренінгу для членів регіональних рад ( 30 вересня – 2
жовтня, м. Київ);
- 2 наради з елементами тренінгу на тему "Висвітлення питань з протидії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу в контексті проведення реформи охорони
здоров'я" (2-3, 9-10 липня 2014 року, м. Київ);
- низку зустрічей зацікавлених сторін, у т.ч. за участю представників
Глобального фонду, щодо реалізації грантів Глобального фонду для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) та подання
нового запиту в умовах нової моделі фінансування Глобального фонду (26.03,
06.06, 11.07, 16.09);
- робочу зустріч за участю членів Національної ради, представників
зацікавлених сторін щодо стратегічного планування діяльності Національної
ради на 2 роки (18.11);
- низку засідань робочої групи з підготовки нового об'єднаного з
ТБ/ВІЛ/СНІД Запиту до Глобального фонду на фінансування у 2015-2017
роках (протягом квітня-вересня 2014 року проведено понад 20 засідань);
- міжвідомчі наради та робочі засідання з проблемних питань забезпечення
лікуванням хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз, впровадження
профілактичних програм, у т.ч. ЗПТ, на окупованих територіях в АР Крим та
у Луганські, Донецькій областях (24.04, 08.05, 22.10, 05.12, 26.12).
З метою ефективної організації роботи Національної ради її секретаріатом було
організовано окрему нараду під головуванням Віце-прем'єр-міністра України Сича О.М.з
обговорення питань про стан та заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу
і туберкульозу та роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (3 червня 2014 року), а також вжито заходи щодо оновлення персонального
складу Національної ради (оновлений персональний склад затверджено 4 червня 2014
року).
Згідно із затвердженим планом роботи діяльність Національної ради, а також її
Комітетів та Комісії з нагляду проводилася за такими стратегічними напрями:
1. Сприяння зменшенню нормативно-правових перешкод, які обмежують доступ до
якісних послуг у сфері протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2. Сприяння забезпеченню профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
своєчасної діагностики, безперервного та контрольованого лікування ВІЛ-

інфікованих, хворих на СНІД та туберкульоз, в тому числі лікування
опортуністичних інфекцій.
3. Сприяння розвитку національної та регіональних систем моніторингу й оцінки
протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4. Аналіз досягнення очікуваних результатів загальнодержавних програм протидії
епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
5. Забезпечення нагляду за провадженням програм, що фінансуються за кошти
Глобального фонду.
В рамках виконання заходів за першим стратегічним напрямом "Сприяння
зменшенню нормативно-правових перешкод, які обмежують доступ до якісних послуг у
сфері протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу" вжито наступних заходів:
– за результатами засідання від 28 жовтня 2014 року для вирішення проблемних
питань, пов'язаних з доставкою препаратів на тимчасово неконтрольовані території
Донецької та Луганської областей, у зв'язку з ризиками переривання лікування МОЗ
та Держслужба соцзахворювань за участю представників зацікавлених сторін, у т.ч.
Основних реципієнтів грантів Глобального фонду, підготували проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про деякі питання встановлення тимчасового порядку
надання допомоги населенню на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької
та Луганської областей" (далі – проект Постанови). Згідно із зазначеним проектом
Постанови планується запровадити тимчасовий механізм для оперативного
вирішення питань із забезпечення вчасного постачання вантажів з ліками та
виробами медичного призначення, у тому числі антиретровірусними,
протитуберкульозними препаратами та препаратами для ЗПТ, які закуплені за кошти
гранту Глобального фонду, із залученням гуманітарних організацій, зокрема, Місії
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. З цією метою пропонується
проектом Постанови затвердити Порядок взаємодії центральних органів виконавчої
влади, місцевих органів влади, Основних реципієнтів програм Глобального фонду в
Україні та інших організацій (за згодою) щодо надання допомоги окремим
категоріям населення на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та
Луганської областей шляхом забезпечення постачання лікарських засобів та виробів
медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, у тому
числі наркотичних препаратів для потреб ЗПТ, закуплених за кошти гранту
Глобального фонду. Запропонований проект Постанови опрацьований на спільному
робочому засіданні представників заінтересованих ЦОВВ та Основних реципієнтів
програм Глобального фонду з обговорення та узгодження проекту Порядку
взаємодії, яке відбулося 26 грудня 2014 року, організованому Секретаріатом
Національної ради;
– з метою виконання Україною умов та процедур необхідних для отримання
безповоротної фінансової допомоги на програми профілактики, лікування, догляду
та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та туберкульоз та згідно з
рішенням Національної ради від 28 жовтня 2014 року МОЗ спільно з Держслужбою
соцзахворювань забезпечено проведення переговорів між Глобальним фондом для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) і
уповноваженим Урядом України державним органом з метою опрацювання проекту
Рамкової угоди між Глобальним фондом та Україною та її підписання.
Секретаріатом Національної ради організовано процес опрацювання проекту
Рамкової угоди заінтересованими ЦОВВ, за результатами якого підготовлено та
направлено на розгляд Уряду за спрощеною процедурою проект постанови Кабінету
Міністрів України щодо уповноваження Урядом України Міністра охорони здоров'я
підписати зазначену Рамкову угоду;

– забезпечено погодження, перепогодження та затвердження Загальнодержавної
цільової cоціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки;
– постановою КМУ від 27 серпня 2014 року № 389 затверджено норми харчування
для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей;
– МОЗ спільно з Держслужбою соцзахворювань за участю зацікавлених сторін
розроблено та наказами МОЗ України затверджено: від 15.05.2014 № 327 "Про
виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями
туберкульозу", від 15.05.2014 № 326 "Про відділ моніторингу і оцінки заходів
протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах"; від
12.09.2014 №643 "Про затвердження Комплексного плану розширення доступу
населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та
підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у ІV кварталі 2014 року – І
кварталі 2015 року"; від 21.07.2014 № 509 "Про затвердження Змін до Типового
положення про кабінет "Довіра".
Для досягнення результатів за другим стратегічним напрямом "Сприяння
забезпеченню профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, своєчасної
діагностики, безперервного та контрольованого лікування ВІЛ-інфікованих, хворих
на СНІД та на туберкульоз, у тому числі лікування опортуністичних інфекцій"
отримано наступні результати:
– на засіданні від 15 січня 2014 року розглянуто питання "Про стан та перспективи
впровадження механізму соціального замовлення та залучення громадських
організацій до надання соціальних послуг з профілактики інфікування ВІЛінфекцією, іншими соціально небезпечними захворюваннями" та доручено
відповідним ЦОВВ за участю громадських організацій забезпечити підготовку та
поширення необхідних стандартів, які регулюватимуть здійснення механізму
соціального замовлення за напрямками профілактики ВІЛ-інфекції, а також
забезпечення догляду та підтримки для людей, що живуть з ВІЛ. Згідно з наданою
Міністерством соціальної політики України інформацією на сьогодні в Україні
питання впровадження механізму соціального замовлення нормативно
врегульовано, зокрема стаття 1 Закону України „Про соціальні послуги" (далі –
Закон) визначає, що соціальне замовлення – це засіб регулювання діяльності у сфері
надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб'єктів
господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах, визначених
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Відповідно до Закону місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах та
забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення. На
виконання поставлених завдань Мінсоцполітики; видано накази від 03.09.2012 №
537 „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати";
від 15.10.2012 № 648 „Про затвердження Методичних рекомендацій визначення
потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах";
від 20.01.2014 № 28 „Про затвердження Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах"; розроблено:
Критерії діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, які затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1036; Порядок здійснення
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, який затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324; проект наказу
Мінсоцполітики „Про затвердження Примірного договору про залучення
бюджетних коштів для фінансування соціальних послуг" (погоджується у
структурних підрозділах Мінсоцполітики); проект наказу Мінсоцполітики „Про
затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із

залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг" (листом
Мінсоцполітики від 27.11.2014 № 14071/0/14-14/014 надіслано на погодження
Мінекономрозвитку та Мінфіну). З метою забезпечення широкого доступу до
інформації про соціальні послуги наказом Мінсоцполітики від 28.10.2014 № 828
затверджено Методичні рекомендації щодо інформування населення про соціальні
послуги. Розроблено 16 проектів державних стандартів соціальних послуг, з них у
2013 році 7 було затверджено наказами Мінсоцполітики. На сьогодні
доопрацьовується за результатами апробації 5 державних стандартів соціальних
послуг: стаціонарного догляду осіб, які частково або повністю втратили/не набули
здатності до самообслуговування; консультування; стаціонарного догляду дітей із
вадами у фізичному та розумовому розвитку; соціальної профілактики;
підтриманого проживання. Крім того: проект Державного стандарту соціальної
адаптації погоджено Спільним представницьким органом репрезентативних
всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільним
представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні,
знаходиться на погодженні у Міністерстві фінансів. Разом з тим, розробляються
проекти наступних державних стандартів – паліативного догляду, соціального
патронажу, кризового та екстреного втручання, соціального супроводження при
працевлаштуванні, представництва інтересів, посередництва. З метою активізації
роботи з реформування системи надання соціальних послуг, вивчення міжнародного
досвіду з означеного питання, залучається міжнародна технічна допомога. Так, на
сьогодні впроваджується проект ПРООН „Підтримка реформ соціального сектора в
Україні" та проект Twinning „Підтримка розвитку системи соціальних послуг в
Україні". В рамках реалізації зазначених проектів, за підтримки Фонду
народонаселення ООН, Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська
мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД", здійснюється робота з розроблення
законодавчих актів з урахуванням міжнародного досвіду, навчання працівників
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих
державних адміністрацій. Так, протягом 2014 року проведено низку семінарів, у
тому числі з питань соціального замовлення, для понад 150 представників
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, керівників установ
та закладів, що надають соціальні послуги з питань організації та надання соціальних
послуг з метою підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери. Залучаються
до надання соціальних послуг громадські об'єднання, у тому числі шляхом
соціального замовлення соціальних послуг за бюджетні кошти. Так, за оперативною
інформацією регіонів протягом 2013 року до надання соціальних послуг залучення
громадських об'єднань шляхом соціального замовлення соціальних послуг за
бюджетні кошти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013
№ 324 здійснювалось у Запорізькій та Хмельницькій областях. У цих областях 6
недержавних організацій отримали кошти з місцевого бюджету на надання
соціальних послуг на суму близько 100 тис. гривень.;
– під час розгляду питання щодо обґрунтування доцільності розширення програм
замісної підтримувальної терапії в Україні на наступні 5 років та забезпечення їх
сталості погоджено підходи щодо розширення програм ЗПТ на наступні 5 років;
– розглянуто на кожному засіданні питання щодо стану забезпечення регіонів АРВпрепаратами та протитуберкульозними препаратами, а також враховуючи складну
суспільно-політичну ситуацію через анексію Криму та ведення бойових дій у
Донецькій та Луганській областях на засіданні 28 жовтня 2014 року розглянуто
питання щодо впливу анексії Криму та бойових дій у зоні АТО на безперервність
програм лікування, ефективність профілактичних програм та епідемічну ситуацію в
державі. За результатами розгляду Кабінет Міністрів України доручив Міноборони
разом з МВС, ДСНС, Донецькою та Луганською облдержадміністраціями надавати

підтримку в забезпеченні вчасного постачання вантажів з ліками та виробами
медичного призначення, у тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними
препаратами, препаратами для замісної підтримувальної терапії, яке здійснює ДАК
"Ліки України" на виконання відповідних наказів МОЗ, для потреб пацієнтів
Донецької та Луганської областей. Крім того згідно з рішенням Національної ради
та враховуючи складну ситуацію із забезпеченням поставок медичних препаратів у
зазначені регіони, а також ризиками для життя і здоров'я медичного персоналу та
пацієнтів, МОЗ листом від 20.11.2014 року № 22.2/3174/33888 рекомендував
структурним підрозділам з питань охорони здоров'я Донецької та Луганської
областей та адміністраціям лікувальних закладів:
1) у підконтрольних Уряду України районах вказаних областей забезпечувати
препаратами ЗПТ пацієнтів, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у
відповідності до пункту 27 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у закладах охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від
13.05.2013 № 333, у якому зазначається, що "хворі, які отримують лікування в
амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома,
забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у
фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної
потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги – що не перевищують
п'ятнадцятиденної потреби";
2) на територіях непідконтрольних Уряду України у разі неможливості
забезпечувати продовження програм ЗПТ пацієнтам з опіоїдною залежністю
забезпечити проведення детоксикаційної терапії відповідно до клінічних протоколів,
затверджених наказами МОЗ;
– заслухано питання про забезпечення функціонування клініки ДУ "Інститут
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України".
В межах реалізації третього стратегічного напряму "Сприяння розвитку
національної та регіональних систем моніторингу й оцінки протидії епідеміям
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу":
– за результатами розгляду на засіданні Національної ради 15 січня 2014 року
питання про принципи підготовки та подання звіту України за 2012-2013 роки про
виконання Політичної декларації з ВІЛ/СНІД Держслужба України соцзахворювань
спільно з ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами
МОЗ" та UNAIDS забезпечили підготовку проекту звіту України за 2012-2013 роки
про виконання Політичної декларації з ВІЛ/СНІД (в рамках діяльності міжвідомчої
робочої групи з питань моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних
заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – МРГ). З метою вчасного подання
Україною до секретаріату Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS)
Національного звіту до 31 березня 2014 року, організовано та проведено його
представлення у рамках Форуму зацікавлених сторін, у т.ч за участю членів
Національної ради, який проходив у столиці України 28 березня 2014 року. Крім
того, 24 березня було здійснено електронну розсилку значень показників
Національного звіту членам Національної ради. В рамках Форуму було представлено
проект фінальної версії Національного звіту України, який складається із 54
показників із 71, які рекомендовані ООН (таблиця значень показників додається). За
результатами проведення Форуму погоджено представлені дані для включення в
Національний звіт, внесені відповідні зміни згідно з наданими зауваженнями та
пропозиціями учасників Форуму, а також направлено Національний звіт до офісу
ЮНЕЙДС у Женеві в строк до 31 березня 2014 року;

– опрацьовано на засіданні Комітету з регіональної політики звіт "Здійснення
громадського моніторингу регіональних цільових програм з питань протидії ВІЛінфекції та інших соціально-небезпечних хвороб", який згідно з рішенням Комітету
надісланий для ознайомлення та використання у роботі регіональним радам з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Про результати розгляду звіту на
засіданні Комітету поінформовано членів Національної ради, яким надіслана
фінальна версія звіту.
За четвертим стратегічним напрямом роботи "Аналіз досягнення очікуваних
результатів загальнодержавних програм протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу" вжиті наступні заходи:
- на засіданні Національної ради розглянуто питання щодо здійснення
моніторингового візиту членів Національної ради до Херсонської області, а також
організовано і проведено 3 моніторингові візити членів Комітету з регіональної
політики, Комісії з нагляду та Національної ради у Дніпропетровську, Одеську та
Тернопільську області;
- на засіданні розглянуто та затверджено Порядок здійснення інвестиційного аналізу
у сфері протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу та доручено МОЗ утворити
міжвідомчу робочу групу для забезпечення координації Інвестиційного аналізу
першої та другої фази при технічній допомозі Світового банку та ЮНЕЙДС.
В рамках виконання п'ятого стратегічного напряму щодо забезпечення нагляду за
провадженням програм, що фінансуються за кошти Глобального фонду, було
виконано наступне:
– розроблено та затверджено План нагляду за розробкою заявок, веденням
переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів
Глобального фонду на 2014 рік, відповідно до якого Комісією з нагляду були
здійснені візити на місця до організацій у місті Києві, Миколаївській та Чернівецькій
областях;
– розроблено та затверджено Порядок та графік ротації членів Національної ради,
згідно з яким здійснено ротацію 2-х членів Національної ради;
– внесено зміни до персонального складу Комісії з нагляду, оновлено склад членів
Комісії з нагляду, зокрема, введено до її складу нового представника від
міжнародних організацій (протокол від 15 січня 2014 року), та проведено
орієнтаційну зустріч для новопризначеного члена Комісії з нагляду (19 березня 2014
року);
– внесено зміни до пункту 5 Положення про Комісію з нагляду за розробкою заявок,
веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів
Глобального Фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, щодо
встановлення випробувального строку для членів Комісії з нагляду за розробкою
заявок, веденням переговорів та реалізацією програм протягом 3-х місяців (протокол
від 28 жовтня 2014 року);
– організовано та проведено тренінг для членів Комісії з нагляду з метою
обговорення стратегічних пріоритетів Глобального фонду щодо фінансування в
умовах нової моделі фінансування, її стратегічних та оперативних наслідків для
України (29 квітня 2014 року);
– утворено та організовано роботу Робочої групи з розробки Консолідованого Запиту
України до Глобального фонду на фінансування у 2015-2017 роках програм протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (організовано понад 20 засідань);
– забезпечено Нагляд за процесом розробки Консолідованого запиту України до
Глобального фонду на фінансування у 2015-2017 роках програм протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом участі членів Комісії з нагляду в роботі
Групи з розробки запиту;

– розроблений Консолідований запит України до Глобального фонду на
фінансування у 2015-2017 роках програм протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу 12 червня 2014 року представлений та затверджений членам
Національної ради на її засіданні, а 28 жовтня – розглянуто та затверджено додаткові
документи для отримання гранту;
– здійснено відбір та призначення Національною радою Основних реципієнтів
грантів Глобального фонду у 2015-2017 роках, а саме: ВБО "Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", МБО "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД", ДУ
"Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ
України";
– члени Національної ради в умовах нової моделі фінансування Глобального фонду
взяли участь у проведені оцінки відповідності Національної ради вимогам
Глобального фонду до координаційних механізмів (8 травня 2014 року), Результати
оцінки, а також План вдосконалення Національної ради розглянуті та погоджені
членами Національної ради на її засіданні 12 червня 2014 року;
– в рамках виконання плану вдосконалення Національної ради розроблено та
затверджено на її засіданні Комунікаційний план на 2015-2017 роки, який включає
наступні стратегічні напрямки зовнішньої комунікації: комунікація з Глобальним
Фондом, його Секретаріатом Офісом Генерального Інспектора та консультантами,
які від імені Глобального Фонду надають технічну допомогу; комунікація з
Місцевим Агентом Фонду; комунікація з Основними Реципієнтами; комунікація із
представниками зацікавлених сторін та громадськістю; комунікація з виборчими
спільнотами, які делегували своїх представників до складу Ради тощо;
– розглянуто питання про стан виконання програми "Зупинимо туберкульоз в
Україні" в рамках І фази гранту 9 раунду Глобального фонду за компонентом
"Туберкульоз";
– організовано робочу зустріч Держслужби України соцзахворювань за участю
членів Комісії з нагляду та Місцевого Агенту Фонду щодо моніторингу виконання
програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
(відповідно до ст.10 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією"), за результатами І півріччя
2014 року, яка відбулася 10 вересня 2014 року. На зустрічі представлено інформацію
щодо опрацювання звітів Основних реципієнтів грантів Глобального фонду
Комісією з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією
програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду (Інформаційного
табло (Dashboard);
– інформацію щодо опрацювання звітів Основних реципієнтів грантів Глобального
фонду Комісією з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією
програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду (Інформаційного
табло (Dashboard), представлено членам Національної ради 28 жовтня 2014 року;
– на виконання рішення Національної ради про підготовку запиту до Глобального
фонду щодо продовження фінансової підтримки діяльності Національної ради у
2015-2016 роках згідно із затвердженими стратегічними напрямами діяльності 18
листопада проведено зустріч зацікавлених сторін з обговорення пропозицій до
Стратегічного плану з організації діяльності Національної ради на 2015-2016 роки.
За результатами зустрічі підготовлено та направлено до Глобального фонду запит на
фінансування діяльності Національної ради у 2015-2016 роках;
– вжито організаційних заходів з метою сприяння своєчасності оплат Державною
казначейською службою України робіт та послуг в рамках виконання програм
Глобального фонду та вирішення питання щодо якнайшвидшого митного
оформлення шприців для виконання програм Глобального фонду та їх звільнення від
сплати антидемпінгового мита.

В рамках виконання плану роботи Національної ради за напрямом організаційного
забезпечення її діяльності проводилась робота щодо всебічного інформування
громадськості про діяльність Національної ради, її комітетів, Комісії з нагляду, а також
регіональних рад. Постійно розміщувалися відповідні матеріали на веб-сторінці
Національної ради, яка створена та функціонує на веб-сайті Держслужби України
соцзахворювань, здійснювалася постійна розсилка відповідних матеріалів членам
Національної ради, представникам зацікавлених сторін, регіональним радам з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Для забезпечення виконання рішень
Національної ради копії протоколів/протокольних рішень надсилалися до відома та
врахування в роботі усім її членам, а також на Раду міністрів АР Крим, обласні, Київську
та Севастопольську міські державні адміністрації, а також представникам зацікавлених
сторін.
З метою визначення ключових бар'єрів та шляхів їх подолання для побудови
ефективної комунікативної лінії між фахівцями у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу й представниками засобів масової інформації в частині висвітлення питань
реалізації національної політики, спрямованої на подолання епідемій, організовано та
проведено 2 наради з елементами тренінгу на тему: "Висвітлення питань з протидії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу в контексті проведення реформи охорони здоров'я".
Учасниками нарад стали 90 фахівців з 22 регіонів України – представники регіональних рад
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, медичні працівники регіональних
центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, протитуберкульозних закладів, представники
регіональних засобів масової інформації). Експертами нарад виступили представники
державних та недержавних організацій, які мають багаторічних досвід роботи у сфері
подолання епідемій ВІЛ/ТБ, зокрема, у напрямку вивчення громадської думки,
інформаційного просування, впровадження масштабних інформаційних кампаній
соціального спрямування, а також співробітники авторитетних ЗМІ. Серед них,
представники Міністерства охорони здоров'я України, ГО "Ініціативи у громадській
охороні здоров'я", ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами
МОЗ України", ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ", Фонду Олени Пінчук
"АнтиСНІД" та Благодійного фонду "Розвиток України", а також представники ЗМІ –
журнал "PROменеджмент в охороні здоров'я" та телеканал ICTV та ТРК "Україна", і
незалежні експерти з питань комунікації.
Результати нарад: проведення предметного діалогу між медиками, представниками
громадськості та експертами в галузі комунікацій та медіа, виокремлення основних
проблемних ділянок співпраці та прийняття спільних рішень щодо алгоритмів роботи.
Результати нарад визначили необхідність проведення заходів для представників
регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, представників
профільних профілактично-лікувальних закладів, які надають допомогу хворим на ВІЛ та
туберкульоз з метою отримання останніми: навичок медіа-планування; досвіду написання
актуальних та релевантних потребам аудиторії інформаційних матеріалів; досвіду
особистої участі у створенні інформаційно-аналітичних матеріалів у ЗМІ (статті, інтерв'ю,
радіо- та телеефіри); уникнення найбільш розповсюджених помилок, які допускають у
своїй роботі спікери та підрозділи, відповідальні за співпрацю зі ЗМІ та громадськістю в
процесі перетворення внутрішньої інформації організації на повноцінний інформаційний
продукт.
Вже традиційно, третій рік поспіль з метою підвищення рівня знань та навичок
членів регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
організовано та проведено триденну нараду з елементами тренінгу на тему: "Побудова
партнерських стосунків з НУО, які виконують гранти Глобального фонду, та реалізація
наглядової діяльності" (Київ, 30 вересня – 2 жовтня 2014 року). У нараді взяли участь 46
осіб, з них – 22 представника регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.

Отже, підводячи підсумки роботи Національної ради у 2014 році головними
результатами її діяльності можна назвати:
– діалог країни при підготовці та поданні об'єднаного Запиту з ВІЛ/СНІД/ТБ до
Глобального фонду на фінансування у 2015-2016 роках гранту;
– безповоротна фінансова допомога від Глобального фонду на загальну суму
133 881 757 доларів США на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року для
реалізації програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
– постійна взаємодія з регіонами у т.ч. шляхом проведення спільних нарад,
здійснення візитів членів Національної ради, представників зацікавлених сторін на
місця.

