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Питання, що розглядалися:
1. Організаційні питання. Інформація про зміни персонального складу Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2. Щодо оцінки чисельності кількості осіб, які живуть з ВІЛ в Україні.
3. Щодо підготовки Національного звіту з моніторингу виконання рішень Декларації про
відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом за 2008-2009 роки.
4. Щодо створення Комітетів Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції СНІДу.
5. Щодо діяльності Чернігівської обласної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу Чернігівської обласної державної адміністрації.
6. Інформація про продовження фінансування ІІ фази проекту 6-го раунду Глобального
фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією «Підтримка профілактики
ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення України» 2007-2011
рр. Звіт за результатами виконання програми 1-ої фази 6-го раунду Глобального Фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по компоненту “СНІД”.
7. Про удосконалення міжвідомчої координації діяльності та міжсекторальної взаємодії
органів виконавчої влади і неурядових організацій та контролю на центральному і
регіональному рівнях у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.
8. Про збільшення рівня фінансування заходів Загальнодержавної програми протидії
захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках на закупівлю діагностичного
обладнання та закупівлю протитуберкульозних препаратів ІІ ряду при доопрацюванні
проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
засідання Національної Ради з питань
протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу

11 вересня 2009 року,
м. Київ, вул. Грушевського,7
МОЗ, зал Колегій МОЗ
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Головуючий:заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу, голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам Черенько С. О.
Присутні: члени Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
та запрошені представники громадських та міжнародних організацій.
ВИРІШИЛИ:
1. Організаційні питання. Інформація про зміни персонального складу Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
1.1. Інформацію щодо змін персонального складу членів Національної ради відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №621 “Про внесення змін
до Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу і її складу” взяти до відома.
2. Щодо оцінки чисельності кількості осіб, які живуть з ВІЛ в Україні.
2.1. Затвердити оціночну чисельність людей, які живуть з ВІЛ в Україні, розраховану
ВООЗ, ЮНЕЙДС, фахівцями Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом, з
метою використання цих даних при здійсненні стратегічного планування заходів,
направлених на протидію поширення ВІЛ-інфекції.
3. Щодо підготовки Національного звіту з моніторингу виконання рішень Декларації про
відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом за 2008-2009 роки.
3.1. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерству освіти України,
Міністерству фінансів України, Міністерству економіки України, Міністерству праці та
соціальної політики України, Державному департаменту України з питань виконання
покарань забезпечити активну роботу щодо підготовки показників Національного звіту з
моніторингу виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом
2010 року та подати дані до Міністерства охорони здоров’я України не пізніше 15
листопада 2009 року.
3.2. Міністерству охорони здоров’я України:
3.2.1. активізувати та координувати діяльність щодо підготовки Національного звіту з
моніторингу виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом
2010 року із залученням громадських організацій, які є співвиконавцями
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.
3.2.2. внести зміни до наказу МОЗ від 28.12.2007 №870 “Про внесення змін до наказу
МОЗ від 17.05.2006 № 280”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
15.04.2008 № 302/14993 з урахуванням вимог, які висуваються ЮНЕЙДС до підготовки
Національного звіту з моніторингу виконання рішень Декларації про відданість справі
боротьби з ВІЛ/СНІДом 2010 року.
3.3. Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам – Секретаріату Національної ради підготувати звернення до ЮНЕЙДС щодо
можливості надання технічної допомоги для проведення необхідних досліджень для
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підготовки показників №1,2 Національного звіту з моніторингу виконання рішень
Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом 2010 року.
4. Щодо створення Комітетів Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції СНІДу.
4.1. Визнати за необхідне створення двох Комітетів Національної ради:
- Комітету з регіональної політики;
- Комітету з програмних питань.
4.2. Затвердити Положення та Регламент роботи Комітетів Національної ради.
4.3. Членам робочої групи щодо створення Комітетів Національної ради, затвердженої
протокольним рішенням від 17 березня 2009 року, опрацювати та подати на розгляд та
затвердження пропозиції щодо персонального складу Комітетів на наступне засідання
Національної ради.

5. Щодо діяльності Чернігівської обласної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу Чернігівської обласної державної адміністрації.
5.1. У зв’язку з відсутністю доповідача (проведення позапланового засідання обласної
ради) перенести розгляд зазначеного питання на наступне засідання Національної ради.
6. Інформація про продовження фінансування ІІ фази проекту 6-го раунду Глобального
фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією «Підтримка профілактики
ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення України» 2007-2011
рр.
Звіт за результатами виконання програми 1-ої фази 6-го раунду Глобального Фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по компоненту “СНІД”.
6.1. Інформацію щодо продовження фінансування ІІ фази проекту 6-го раунду
Глобального фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією «Підтримка
профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення
України» 2007-2011 рр. на загальну суму 38366000 доларіввзяти до відома.
6.2. Затвердити звіт Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДза
результатами виконання програми 1-ої фази 6-го раунду Глобального Фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по компоненту “СНІД” .
6.3. Затвердити звіт МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за результатами
виконання програми 1-ої фази 6-го раунду Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією по компоненту “СНІД”.
6.4. Вказати основним реципієнтам (МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»,
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ») на неприпустимість у подальшому внесення звітів
цих організацій на розгляд Національної ради без попереднього надання звітів на
опрацювання членів Національної ради згідно Регламенту роботи Національної ради.
7. Про удосконалення міжвідомчої координації діяльності та міжсекторальної взаємодії
органів виконавчої влади і неурядових організацій та контролю на центральному і
регіональному рівнях у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.
7.1. Затвердити Порядок міжвідомчої координації діяльності та міжсекторальної
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взаємодії органів виконавчої влади і неурядових організацій та контролю на
центральному і регіональному рівнях у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу.
8. Про збільшення рівня фінансування заходів Загальнодержавної програми протидії
захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках на закупівлю діагностичного
обладнання та закупівлю протитуберкульозних препаратів ІІ ряду при доопрацюванні
проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
8.1. Інформацію щодо необхідності збільшення рівня фінансування заходів
Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках
на закупівлю діагностичного обладнання та закупівлю протитуберкульозних препаратів ІІ
ряду при доопрацюванні проекту Закону України “Про Державний бюджет України на
2010 рік” взяти до відома.
8.2. Рекомендувати Міністерству фінансів України при формуванні Державного бюджету
України на 2010 рік передбачити 100% фінансування заходів Загальнодержавної
програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.
8.3. Рекомендувати заслухати питання щодо забезпечення фінансування у повному
обсязі заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у
2007-2011 роках під час проведення парламентських слухань Верховної Ради України на
тему: “Про стан, заходи, перспективи з подолання епідемії туберкульозу в Україні” у
грудні 2009 року.
9. Різне.
9.1. Щодо удосконалення процедури закупівлі постійним Тендерним комітетом МОЗ.
9.1.1.МОЗ удосконалити процедуру закупівлі постійним Тендерним комітетом шляхом
поліпшення механізмів роботи з урахуванням цін на лікарські засоби та вироби медичного
призначення, за якими закуповують основні реципієнти Глобального Фонду.
9.2. Можливі шляхи створення системи незалежного контролю реалізації програми
Глобального Фонду в Україні.
9.2.1. Вивчити законодавчу базу щодо можливостей створення системи незалежного
контролю реалізації програми Глобального Фонду в Україні та заслухати дане питання
на наступному засіданні Національної ради.
Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
С.О. Черенько

Секретар Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
І.І. Лукасевич
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