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ПРОТОКОЛ 
засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу


м. Київ								 05 жовтня 2017 р.


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: Бондаренко А.М., Вайтек Е., Габорець Т.Л., Горбасенко І. М., Димарецький О.Ю., Дмитрієв С.В., Дмитрієв С. Є., Дорохова Ю. В., Єлєнєва І. І., Загородній В. В.,  Кувшинова Є. В., Кузін І.В., Легков В. А., Лихотоп Р. Й., Лях Д. О., Овчарук В. В., Пилипенко В. В., Пінчук І.М., Симоненко В.Є., Супрун У., Фещенко Ю.І., Хабарова А. М., Чернишев А. В., Ярема ОЙ.;
	зацікавлені особи та запрошені: Аваліані Н., Агеєва І.Ю., Ботвін С.П., Варбан М.Ю., Вовченко О.Ю., Денисенко Д.І., Короєва І.М., Кравець Л.П., Клепіков А. О., Кондратенко О.О., Курпіта В.І., Зубко Ю.П., Нізова Н.М., Очеретенко В. Д., Павленко П. А., Пахуча Л.С., Петренко Ю. В., Ровінський М.В., Салабай Н. В., Скала П.В., Страшук С. В., Терлеєва Я.С., Тигач Н.В.  

Про результати розгляду питань порядку денного засідання 
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
_________________________________________________________

Інформацію Віце-прем’єр-міністра України, Голови Національної ради з питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) Розенка Павла Валерійовича щодо оновлення персонального складу Національної ради, основних заходів, проведених після останнього засідання Національної ради, а також інформацію про необхідність керуватися Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів під час голосування членами Національної ради з питань порядку денного взяти до відома.

1. За результатами заслуховування інформації Віце-президента блоку країн-імплементаторів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд), члена виборчої групи Глобального фонду від країн Східної Європи та Центральної Азії Нізової Наталії Миколаївни про доповідь України у засіданні Глобальної Коаліції з профілактики щодо досягнень та зобов’язань для прискорення темпів профілактики ВІЛ з метою досягнення цілей до 2020 року (далі – доповідь) рекомендувати врахувати пропозиції, напрацьовані у ході Національних консультацій з підготовки доповіді, при підготовці нової Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2023 роки.

2. З метою узгодження питання щодо включення до складу офіційної делегації від України в інавгураційній зустрічі Глобальної Коаліції з профілактики щодо досягнень та зобов’язань для прискорення темпів профілактики ВІЛ представника МБФ «Альянс громадського здоров'я» МОЗ України провести додаткові консультації з Представництвом ЮНЕЙДС в Україні щодо вирішення цього питання.
 
3.	Інформацію виконавчого секретаря Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, священика УПЦ КП, члена Національної ради Дмитрієва Сергія Володимировича про результати співпраці релігійних громад з організаціями, які реалізують гранти Глобального фонду в Україні: досягнення та перспективи, взяти до відома.

4. Враховуючи важливу роль Церков і релігійних організацій у питаннях забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, а також інших соціально небезпечних захворювань, їх діагностики, лікування, а також догляду та підтримки хворих рекомендувати обласним, Київській міській державним адміністраціям увести до регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та залучати до профілактичних програм і заходів священнослужителів та членів релігійних громад, які пройшли відповідну підготовку, організовану Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій.

5. За результатами заслуховування презентації виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я, заступника Голови Національної ради Супрун Уляни про розгляд та затвердження Запиту до Глобального фонду на зустрічне фінансування (в рамках каталітичного інвестування):
затвердити Запит до Глобального фонду на зустрічне фінансування (в рамках каталітичного інвестування) (далі – Запит), що додається;
схвалити, що обрані для основної заявки основні реципієнти продовжать виконання комплементарних активностей Запиту, а саме: ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», МБФ «Альянс громадського здоров’я» та БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
з метою підтвердження забезпечення залучення на рівні країни широкого кола зацікавлених сторін, у тому числі представників громадянського суспільства, відповідних груп ризику і людей, які живуть із захворюваннями, і взяття до уваги наданих ними під час проведення відповідних консультацій пропозиції, уповноважити підписати Форму для затвердження окремого Запиту на отримання додаткових до виділених країні коштів для фінансування додаткового зустрічного фінансування голову Національної ради, його заступника від спільноти людей, які живуть із захворюваннями, а також члена Національної ради, який представляє спільноти людей, які належать до груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз, а саме: Дорохову Юлію Володимирівну; 
членам Національної ради забезпечити підписання бланку згідно з установленою Глобальним фондом формою про підтримки Запиту
до 10 жовтня 2017 року.
МОЗ забезпечити подання в установленому порядку затвердженого Запиту до Глобального фонду 
до 11 жовтня 2017 року.
врахувати пропозицію виконавчої директорки БО «Позитивні жінки» Тигач Наталії Володимирівни про те, що у випадку виникнення економії у ході реалізації активностей затвердженого Запиту, надати спільноті ВІЛ-позитивних жінок можливість ініціювати фінансування пропозицій, які були виключені на етапі формування Запиту, за рахунок такої економії;
врахувати пропозицію члена Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, Дорохової Юлії Володимирівни щодо внесення редакційних правок у тексті Запиту щодо підтримки декриміналізації секс-роботи, а не легалізації;
врахувати, що перед голосуванням щодо прийняття вищезазначених рішень членами Національної ради від БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (Дмитрієвим С.Є.), а також ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (Кузіним І.В.) заявлено про конфлікт  інтересів, які не брали участь у голосуванні.

6. Інформацію керівника відділу управління лікарськими засобами та виробами медичного призначення ДУ «Центр громадського здоров`я МОЗ України» Страшука Сергія Віталійовича до питання щодо стану забезпечення регіонів України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для ЗПТ, а також пропозиції співголови Всеукраїнської спілки громадських організацій «Коаліція організацій “Зупинимо туберкульоз разом”», голови Міжнародної журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів», члена Національної ради Горбасенка Ігоря Михайловича щодо заслуханого питання взяти до відома.

7. За результатами обговорення наданої основним доповідачем та співдоповідачем інформації та пропозицій щодо стану забезпечення регіонів України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для ЗПТ, зокрема висловлених коментарів членом Координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», членом Національної ради Дмитрієвим Сергієм Євгеновичем, Віце-президентом блоку країн-імплементаторів Глобального фонду, членом виборчої групи Глобального фонду від країн Східної Європи та Центральної Азії Нізовою Наталією Миколаївною, а також представницею Агентства США з міжнародного розвитку Вайтек Ерікою, погодити пропозицію МОЗ України та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» щодо зняття питання щодо стану забезпечення регіонів України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для ЗПТ з розгляду на кожному засіданні, рішення щодо чого було прийнято рішенням Національної ради від 20 квітня 2010 року.

8. Доручити МОЗ України та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» забезпечити винесення питання щодо стану забезпечення регіонів України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для ЗПТ на засідання Національної ради у разі необхідності.

9. За результатами розгляду інформації представника секретаріату Національної ради Кравець Любов Петрівни з питання узгодження процедурних та організаційних питань щодо діяльності Національної ради, її Комітетів та Комісії з нагляду Національної ради:
затвердити графік ротації членів Національної ради від недержавного сектору на 2017–2019 роки, що додається;
погодити виведення зі складу Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацію програм, що здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду Перепічку Василя Володимировича, завідувача відділом моніторингу і оцінки Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру у зв’язку з припиненням його повноважень за власним бажанням;
погодити уведення до складу Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацію програм, що здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду, кандидатуру Павлової Ольги Вікторівни, менеджера з провадження медичних програм Представництва РАТН в Україні;
з метою забезпечення сталості та підвищення ефективності роботи Національної ради підтримати пропозиції щодо:
- уведення до складу Національної ради позиції співголови (представник МОЗ України),
- утворення президії Національної ради, яка оперативно вирішуватиме актуальні питання, що належать до компетенції Національної ради у період між її засіданнями;
- уведення до складу Національної ради позиції заступника голови Національної ради – координатора президії Національної ради, який представляє експертне середовище з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, та призначення на цю позицію одного із провідних спеціалістів у цій сфері, доктора медичних наук, професора Нізової Наталії Миколаївни;
доручити МОЗ України вжити відповідні заходи згідно з регламентом Кабінету Міністрів України щодо внесення схвалених змін та доповнень до Положення про Національну раду та її  складу.

10. За результатами заслуховування спільної заяви БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та МБФ «Альянс громадського здоров'я» по факту кримінального провадження Службою безпеки України, оголошену членом Координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», членом Національної ради Дмитрієвим Сергієм Євгеновичем, рекомендувати передати оголошену спільну заяву до Служби безпеки України з відповідними пропозиціями щодо вжиття спільних заходів для забезпечення співпраці та відкритості.
	 


Віце-прем’єр-міністр України,
Голова Національної ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу                                 Павло РОЗЕНКО


