
Верховна Рада України 

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги  

та медичного страхування 
 

Слухання у Комітеті на тему:  

«Протидія туберкульозу в умовах пандемії,                                       

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

 

17 березня 2021 року,  

15:00-17:30  
Формат відеоконференції, «ZOOM» 

 

П Р О Г Р А М А 

Відкриття (вступне слово) 

15:00- 

15:05 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування  

РАДУЦЬКИЙ Михайло Борисович 

15:05- 

15:10 

Голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, 

боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями 

Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування  

БУЛАХ Лада Валентинівна (модератор заходу) 

15:10- 

15:30 

Народні депутати України 

15:30-

17:00 

Доповіді учасників заходу  (регламент 5-10 хв.): 

 

10 хв. 

1. Основні засади державної політики у сфері протидії туберкульозу 

в умовах пандемії COVID-19 в Україні  

заступник Міністра охорони здоров’я України - Головний державний 

санітарний лікар України  

ЛЯШКО Віктор Кирилович  

 

7 хв. 

2. Протидія туберкульозу як складова державної соціальної 

політики  

заступник генерального директора Директорату розвитку соціальних 

послуг та захисту прав дітей - керівник експертної групи з питань 

розвитку системи надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України  

СУЛІМА Оксана Василівна 
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7 хв. 
3. Загальне керівництво та операційна діяльність у сфері протидії 

туберкульозу в умовах викликів, пов’язаних з реалізацією медичної 

реформи та СOVID-19. Організація протитуберкульозної допомоги 

дітям з туберкульозом 

генеральний директор державної установи «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» 

 РОДИНА Роман Анатолійович  
 

 

7 хв. 
4. Діагностика та лікування туберкульозу в межах програми 

медичних гарантій 
 

т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України  

ВІЛЕНСЬКИЙ Андрій Борисович 

 

 

 

 

по 

 5 хв. 

5. Регіональний досвід реалізації заходів протидії туберкульозу в 

умовах медичної реформи та COVID-19   

Тернопільська область 

генеральний директор (головний лікар) комунального неприбуткового 

підприємства «Тернопільський обласний фтизіопульмонологічний 

центр» Тернопільської обласної ради  
 

РУДИК Вадим Дмитрович 
 

Львівська область 
генеральний директор комунального неприбуткового підприємства 

«Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 

лікувально-діагностичний центр» Львівської обласної ради 
 

РАК Любомир Михайлович 
 

Донецька область 

експерт департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної 

адміністрації за напрямом «Фтизіатрія» 

КЛИМЕНКО Наталія Миколаївна 
 

 

 

 

 

по  

5 хв. 

6. Регіональний досвід інтеграції медичних послуг для лікування 

туберкульозу на первинній ланці медичної допомоги  

Закарпатська область  

директор комунального некомерційного підприємства «Ужгородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  

КОЗАК Тетяна Юріївна 
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Дніпропетровська область 

головний лікар комунального некомерційного підприємства 

«Царичанський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Царичанської селищної ради Дніпропетровської області  

ДЕНИСКО Наталія Валентинівна 

 

Одеська область 

генеральний директор комунального неприбуткового підприємства  

«Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської 

обласної ради 
 

ЄСИПЕНКО Світлана Володимирівна 

 

 

 

7 хв. 

7. Поточний стан та перспективи організації медичної допомоги 

хворим на туберкульоз в установах Державної кримінально-

виконавчої служби України  
 

директор державної установи «Центр охорони здоров’я Державної 

кримінально-виконавчої служби України»  

 

ВАСИЛЬЄВ Сергій Григорович 
 

 

5 хв. 
8. Бар’єри у доступі людей, яких торкнулася проблема туберкульозу, 

до протитуберкульозних послуг на рівні громад та відповідальності 

органів місцевого самоврядування щодо забезпечення інтегрованих 

послуг хворим на туберкульоз в умовах пандемії COVID-19   
 

 голова правління БО «TBpeopleUkraine», Національне Партнерство 

«Зупинимо туберкульоз. Україна» 
 

КЛИМЕНКО Ольга  Анатоліївна 
 

 

5 хв. 
9. Роль громадянського суспільства в підтримці 

протитуберкульозних зусиль держави в умовах COVID-19 
 

виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Альянс 

громадського здоров’я» 

КЛЕПІКОВ Андрій Олександрович 
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  5 хв. 

10. Багатосекторальний механізм взаємодії та підзвітності щодо 

виконання зобов’язань Політичної декларації ООН з питань 

туберкульозу: від вихідної оцінки до огляду на найвищому 

державному рівні 
 

представниця секретаріату Національної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, координаторка проекту Програми 

розвитку ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» 

КРАВЕЦЬ Любов Петрівна  

 

17:00-

17:30 

Обговорення (30 хв., запитання/відповіді - до 3 хв.)  

Закриття заходу 

 


