ПРОТОКОЛ
спільного робочого засідання представників ЦОВВ та Основних
реципієнтів грантів Глобального фонду
щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.12.2014 №
45483/1/1-14 до листа МОЗ України від 09.12.2014 № 22.2/3271/35940 щодо
спільного розгляду та подання Кабінетові Міністрів України узгоджених
пропозицій
26 грудня 2014 року, 11.00
м. Київ вул. Анрі Барбюса 5,
зала
засідань
Держслужби
України соцзахворювань
Присутні: Виговський В.С., ВМУ Служба безпеки України; Кононець Р.М.,
УБНОН Міністерство внутрішніх справ; Стацюк І.С., Державна служба
контролю за наркотиками; Козиренко М.В., Міністерство соціальної політики
України; Мягка Ю.В., Міністерство економічного розвитку України; Скала
П.В., МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»; Великий В.П., МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»; Полищук В.Є., ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; Савчук Т.В., ВБО «Всеукраїнська мережа
ЛЖВ»; Страшук С.В., ДУ «Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами МОЗ України»; Свєнтух О.В., ДУ «Український
центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»;
Шнеренко Л.П., Секретаріат Національної ради з питань протидії
ТБ/ВІЛ/СНІДу; Короєва І.М., Секретаріат Національної ради з питань протидії
ТБ/ВІЛ/СНІДу.
Питання, які розглядалися:
1. Обговорення та узгодження пропозицій до проекту Порядку взаємодії щодо
надання гуманітарної допомоги окремим категоріям населення Донецької та
Луганської областей на непідконтрольних Уряду України територіях 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.
2. Обговорення питання про формат проекту акта та подальших кроків щодо
його погодження та подання до КМУ.

Пропозиції, які були наданні у ході робочого засідання.
З боку Міністерства внутрішніх справ запропоновано:
Для мешканців тимчасово неконтрольованих територій запровадити
механізм отримання препаратів для потреб ЗПТ на територіях, які є
підконтрольними Уряду України, а також уточнити у п. 11 необхідність
зазначення Основних реципієнтів.
З боку Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з
конролю за наркотиками:
Отримати зворотню інформацію від Донецької та Луганської
облдержадміністацій щодо узгоджненя запропонованого механізму поставок
препаратів.
За результатами обговорення прийняті рішення:
1. Узгоджено:
- вилучити слово «гуманітарної» у назві Постанови: «Про деякі питання
встановлення тимчасового порядку надання допомоги населенню на тимчасово
неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей»;
- назву Порядку взаємодії, який пропонується затвердити постановою:
«Порядок взаємодії центральних органів виконавчої влади, місцевих органів
влади, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (за згодою),
Основних реципієнтів програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією в Україні 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 замісної
підтримувальної терапії, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією».
2. До пункту 5 та 6 проекту Порядку взаємодії внести уточнення щодо
надання запиту до ЦОВВ для опрацювання в межах компетенції на
електронних, а також паперових носіях.
3. У пункті 8 та 9 Порядку взаємодії замінити термін «вантаж» на «предмет
Поставки».
4. У пункті 9 Порядку взаємодії замінити «в населених пунктах, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або не здійснюють в
повному обсязі свої повноваження» на «на тимчасово неконтрольованій
території».
5. До пункту 10 Порядку взаємодії внести уточнення щодо предмету
поставки, а саме «на тимчасово неконтрольовані території Донецької та
Луганської областей».

6. Пункт 12 Порядку взаємодії вилучити.
7. Рекомендувати подавати проект Постанови розгляд КМУ у порядку
визначеному § 55-2 Регламенту КМУ та узгодити його із зацікавленими ЦОВВ,
Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в України та Донецькою,
Луганською ОДА.
Протокол підготовила:
Представник Секретаріату
Національної ради

Любов ШНЕРЕНКО

