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Положення
про Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна»
І. Загальні положення.
1.1 Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» (далі – Партнерство)
створюється в рамках Глобального Партнерства Стоп ТБ з метою забезпечення
повноцінної та ефективної відповіді на епідемію туберкульозу в Україні.
1.2. Партнерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України і постановами Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Керівними документами та рекомендаціями Глобального
Партнерства Стоп ТБ, а також цим Положенням.
ІІ. Бачення, Місія, Цілі, Завдання Партнерства.
2.1 Бачення: Світ, у якому люди не помирають від туберкульозу. Життя наших
дітей без туберкульозу.
2.2. Місія:
 забезпечити кожному пацієнту доступ до ефективної діагностики та
успішного лікування;
 зупинити передачу туберкульозу та поширення пов’язаних з ним хвороб;
 зменшити соціальні та економічні збитки, спричинені туберкульозом в
Україні;
 запобігти проявам дискримінації по відношенню до хворих на туберкульоз та
людей, які постраждали від нього;
 розробити та впровадити нові профілактичні, діагностичні та терапевтичні
інструменти і стратегії протидії туберкульозу.
2.3 Цілі:
 До 2035 року: подолати в Україні епідемію туберкульозу, як це передбачено
в рамках Цілей сталого розвитку ООН та Стратегії ВООЗ боротьби з
туберкульозом;


Досягти Цілі 90-(90)-90: Глобальний план боротьби з туберкульозом
Партнерства Стоп ТБ 2016-2020 визначає три амбітні нові цілі:
 принаймні, 90% всіх людей, хворих на туберкульоз, мають бути виявлені
та отримати відповідне лікування;
 охопити діагностикою та лікуванням принаймні 90% найбільш
незахищених груп населення, малозабезпечених та представників з
груп найвищого ризику інфікування туберкульозом;
 досягнення успішності лікування щонайменше у 90% людей, яким
діагностовано будь-яку форму туберкульозу.

2.4 Завдання:

консолідація зусиль суспільства для подолання епідемії туберкульозу в
Україні;

розробка та реалізація адвокаційних та інформаційних заходів і кампаній,
спрямованих на посилення державного лідерства, політичної прихильності в сфері
протидії туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ;

співпраця з органами місцевого самоврядування щодо поширення в Україні
Глобальної ініціативи «Міста вільні від туберкульозу»;

залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у
протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального
замовлення забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної
допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв'язання проблеми,
пов'язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз і ВІЛінфікованих осіб та їх дискримінації;

сприяння розробці та впровадженню інноваційних методів діагностики та
лікування випадків туберкульозу, поширення найкращих міжнародних практик
щодо протидії туберкульозу;

розробка та впровадження ефективних механізмів соціального захисту
хворих на туберкульоз, захисту прав пацієнтів, впровадження гендерної рівності
на основі чинного законодавства та Європейської Хартії прав пацієнтів;

сприяння впровадженню комплексного та орієнтованого на пацієнта
лікування та профілактики туберкульозу на всіх рівнях надання медичної
допомоги;

сприяння проведенню
незалежного моніторингу виконання заходів
Національної програми з протидії туберкульозу, впровадження адвокаційних
заходів щодо забезпечення її фінансування в повному обсязі.
ІІІ. Утворення Партнерства
3.1 Партнерство
є добровільним об’єднанням
неурядових національних і
місцевих організацій,
державних органів, міжнародних агенцій і проектів,
об’єднань профспілок, приватного / ділового секторів, релігійних організацій,
фізичних осіб, які спрямовують свою діяльність на подолання епідемії
туберкульозу в Україні.
3.2 Партнерство утворюється шляхом підписання кожним учасником Партнерської
згоди. Учасники Партнерства далі іменуються «Членами Партнерства».
3.3 Члени Партнерства мають право:
бути обраними до керівних органів Партнерства;

брати участь у загальних форумах партнерства та прийнятті рішень;

брати участь у роботі постійно діючих тематичних груп, тимчасових
експертних та консультативних груп, які створюються за рішенням Партнерства;

отримувати всебічну інформацію про діяльність Партнерства;

всі члени Партнерства мають рівні права.


ІV. Управління Партнерством, органи управління, прийняття рішень
4.1 Вищим органом управління Партнерством є Загальний форум, який
проводиться не рідше одного разу на рік.
4.2 Загальний форум визначає пріоритетні напрямки діяльності Партнерства у
сфері подолання туберкульозу в Україні, формує пропозиції щодо досягнення

цілей та завдань Партнерства в рамках Глобального Партнерства Стоп ТБ,
консолідації
та посилення зобов'язань членів
Партнерства для усунення
проблем, пов’язаних з туберкульозом, забезпечення реалізації державної політики
у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом
об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
4.3 Рішення Загального форуму приймаються консенсусом, що є ключовим
принципом партнерства. У разі необхідності, може бути прийняте рішення про
проведення голосування з окремих питань. У такому випадку рішення приймається
простою більшістю голосів присутніх на форумі членів Партнерства. Кожен член
Партнерства має один голос.
4.4 Виконавчим органом Партнерства є Керівний Комітет, до складу якого входять
сім осіб – Членів Партнерства. Керівний Комітет обирається на Загальному форумі
Партнерства терміном на два роки. Вибори членів Керівного Комітету проводяться
за відкритою та прозорою процедурою, відповідно до критеріїв, які завчасно
оприлюднюються на веб – сайті Партнерства. Голова Керівного Комітету
обирається на його першому засіданні, несе відповідальність за організацію
ефективної роботи Керівного Комітету. Засідання Керівного Комітету відбуваються
не рідше одного разу на квартал.
4.5 Керівний Комітет здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення:

аналізує інформацію щодо прогресу у виконанні завдань Партнерства,
забезпечує обмін інформацією та комунікацію між усіма членами Партнерства,
поширює звіти про проведення засідань Керівного Комітету;

готує та затверджує щорічний план роботи Партнерства, забезпечує його
виконання, звітує про виконання плану на Загальному форумі;

забезпечує підготовку та проведення Загальних форумів, реалізацію їх
рішень;

у разі необхідності утворює тимчасові експертні та консультативні робочі
групи, залучає у якості консультантів експертів, провідних вчених, науковців,
представників установ і організацій за згодою їх керівників;

сприяє ефективній роботі Секретаріату, затверджує його бюджет;

на постійній основі забезпечує взаємодію з Секретаріатом Глобального
Партнерства Стоп ТБ, надає та оновлює інформацію про діяльність Партнерства;

представляє Партнерство у зовнішніх стосунках із центральними органами
виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародними агенціями,
неурядовими організаціями, бізнесовими колами, об'єднаннями профспілок,
об'єднаннями релігійних організацій, забезпечує розширення Партнерства,
залучення нових членів;

у разі необхідності готує пропозиції щодо внесення змін до цього Положення
та представляє їх на затвердження Загальному форуму;

для забезпечення ефективності діяльності Партнерства, реалізації його
завдань, роботи тематичних груп вживає заходів щодо пошуку додаткових
кадрових та фінансових ресурсів.
4.6 Для ефективного виконання завдань в рамках Партнерства утворюються
постійно діючі тематичні групи з актуальних питань. Головами тематичних груп є
члени Партнерства.

5. Партнерство може мати свою символіку. Пропозиції щодо символіки
розробляються Керівним Комітетом та подаються на затвердження Загальним
форумом.
6. Партнерство має свій веб – сайт, підтримка веб – сайту забезпечується
Секретаріатом.

