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Стратегічний план із комплексної 
відповіді на бар’єри з прав людини для 
доступу до послуг з профілактики та 

лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019-
2022 рр. 

Міжсекторальні комплексні та заплановані заходи 
щодо відповіді на бар’єри з прав людини для доступу 
до послуг з профілактики та лікування ВІЛ та 
туберкульозу на 2019-2022 рр.  
Програмний напрям 1: Тренінг для працівників охорони здоров'я щодо прав людини та медичної етики, 
пов'язаної з ВІЛ та ТБ

Включення питань і тем прав людини в програму до- та післядипломної освіти, безперервного навчання 
медичних працівників, особливо лікарів первинної медичної допомоги, програм медичних коледжів, 
програм підготовки медсестер (доцільним є використання ресурсних центрів ДУ "Центр громадського 
здоров'я МОЗ України" (далі - "ЦГЗ") та пріоретизація медичних спеціальностей, з якими найчастіше 
відбувається взаємодія з представниками груп ризику, людьми, які живуть з ВІЛ, людей з туберкульозом)

національний рівень

особи, які здобувають 
медичну освіту в 
спеціалізованих учбових 
закладах I-IV рівнів 
акредитації, на рівні 
додипломної, так і 
післядипломної освіти 
(медичні працівники, 
включаючи лікарів первинної 
медичної допомоги та 
молодший медичний 
персонал)

15 державних вищих навчальних 
закладів IV рівня акредитації (12 – 
медичних університетів/академій та 
3 – академії післядипломної освіти), 
які підпорядковуються МОЗ 
України, та щонайменше 20 
медичних навчальних закладах 
I–III рівнів акредитації (медичні 
училища, медичні коледжі, філії, 
інститути медсестринства)

розроблено опорним вищими медичними 
навчальними закладами, затверджено 
профільним міністерством і передано 
іншим вищим медичним навчальним 
закладам новий модуль з 
питань медичної етики та прав 
людини для обов'язкової навчальної 
програми для до- та післядипломної 
освіти

у 100% учбових закладів IV рівня 
акредитації (які підпорядковуються МОЗ 
України) в учбову програму включено 
розроблений модуль.
Досягнути включенння в учбову 
програму модуля у щонайменше 20% 
медичних навчальних закладів I–III 
рівнів акредитації.

2022 ЦГЗ, МОЗ, НУО комплексна 
відповідь 11940 1 11940 11940 322557

Адаптація навчальних матеріалів з управління в охороні здоров'я та організація навчання для 
працівників обласних і міських управлінь охорони здоров’я з питань прав людини щодо доступу до 
послуг з охорони здоров’я, медичної етики; проведення круглих столів з метою підвищення обізнаності 
щодо питань медичної етики серед управлінців сфери охорони здоров'я

24 області, м. Київ

керівники відділів та провідні 
фахівці органів охорони 
здоров’я (цільові відділи: 
реформування, правового 
забезпечення та роботи з 
персоналом або
відділів навчальних закладів, 
післядипломної освіти, 
мобілізаційної роботи, 
ресурсного та правового 
забезпечення департаменту 
охорони здоров’я, або 
організаційно-кадрової 
роботи з персоналом тощо, в 
залежності від структури 
органів охорони здоров'я)

щорічно навчання проходять 
щонайменше 50 представників 
цільових відділів управлінь охорони 
здоров’я (принаймні, по 2 
представники від кожного 
управління: керівник відділу та 
провідний фахівець або 2 провідні 
фахівці)

актуалізація питань медичної етики та 
прав людини серед регіональних 
менеджерів управлінь охорони здоров'я;
підвищення обізнананості регіональних 
менеджерів управлінь охорони здоров'я 
щодо медичної етики, прав людини; 
формування лояльністі серед 
регіональних менеджерів до 
впровадження принципів медичної етики 
та прав людини, як елемента 
функціонування системи охорони 
здоров'я

навчанням охоплено 100% 
представників управлінь охорони 
здоров'я (щонайменше по 2 фахівці від 
цілового відділу управління охорони 
здоров'я)

2022

ЦГЗ, МОЗ, 
департаменти 
охорони здоров'я 
місцевих державних 
адміністрацій

комплексна 
відповідь 3 325 2 6650 2 6650 2 6650 0 19950 538954

Розширення навчання медичних працівників на всі області та міста із значним рівнем концентрації 
людей, які живуть з ВІЛ, людей із туберкульзом і осіб, віднесених до ключових груп

Херсонська, 
Кіровоградська, 
Дніпропетровська, 
Запорізька, Донецька, 
Одеська, Київська, 
Чернігівська, 
Черкаська, 
Миколаївська, 
Полтавська, 
Харківська, Сумська, 
Львівська область і м. 
Київ

медичні працівники, 
працівники органів охорони 
здоров’я

навчання для 5000 лікарів, 
медсестер (в рамках програми 
післядипломної освіти) та 
працівників управлінь охорони 
здоров’я

обізнаність медичних працівників щодо 
медичної етики, прав людини підвищено

охоплено щонайменше 5000 лікарів, 
медсестер (в рамках програми 
післядипломної освіти) та працівників 
управлінь охорони здоров’я цільових 
департаментів (навчальних закладів, 
післядипломної освіти, мобілізаційної 
роботи тощо)

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 6971 50 348545 50 348545 50 348545 50 348545 1394180 37663562

Проведення начальних занять, семінарів та тренінгів для медичних та соціальних працівників проектів 
профілактики щодо правових питань замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) та подолання 
правових та інших бар'єрів доступу до ЗПТ

національний рівень, 
обласні центри 
(особливо проблемні 
регіони щодо доступу 
до ЗПТ)

медичні працівники, 
соціальні працівники 
проектів профілактики

не менше 200 осіб за рік

підвищення рівня знань стосовно аспектів 
ЗПТ, зниження кількості випідків 
порушення прав пацієнтів та 
необгрунтованого упередженого 
ставлення до них, необгрунтованих 
відмов у постановці на програму

охоплення по всіх областях України, не 
менше 20 інформаційних заходів 
різного рівня, не менше 20 осіб за рік 
пройшло навчання, задокументовані 
випадки зниження необгрунтованого 
упередженого ставлення до пацієнтів 
ЗПТ, зокрема через аналіз звернень на 
Гарячу лінію з питань ЗПТ

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 122992 3322610

Підвищення розуміння питання щодо інтер-секс людей у медичних працівників національний рівень медичні працівники
Покращення розуміння, толерантності та 
відповідно адекватної медичної допомоги 
інтерсекс людям

2019  ГО «Egalite Intersex 
Ukraine»

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

20000 540297

Розробка та впровадження методологічних рекомендацій щодо етичного поводження з людьми з 
туберкульозом, людьми, які живуть з ВІЛ, особами, віднесеними до ключових груп національний рівень

медичні працівники, 
працівники органів охорони 
здоров’я

Методичні рекомендації щодо етичного 
поводження з людьми
з туберкульозом розроблено і 
розповсюджено серед ПТЗ

2022 ЦГЗ комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 3452 93260

Програмний напрям 2: Підвищення обізнаності законодавців і працівників правоохоронних органів

Проведення тренінгів для працівників патрульної поліції та ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) з 
питань толерантного ставлення та забезпечення права на медичну допомогу для груп підвищеного 
ризику (особливо людей, які вживають наркотики ін'єкційно) з використанням потенціалу Управління 
забезпечення прав людини (УЗПЛ) Національної поліції, з проведенням професійної атестації

всі області та міста із 
значним рівнем 
концентрації людей, 
які живуть з 
ВІЛ, людей, хворих на 
ТБ, ключових груп 
щодо інфікування ВІЛ, 
ключових груп щодо 
захворювання на 
туберкульоз

працівники патрульної поліції 
та ізоляторів тимчасового 
тримання (ІТТ), працівники 
УЗПЛ Національної поліції

проведено ToT навчання для 450 
працівників ІТТ, 37 фахівців 
Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції і 1600 
працівників патрульної служби 
(проведено навчання шляхом 
проведення 11 тренінгів в 1 та 2 
роках та по 10 тренінгів в 3 та 4 
роках  для 50 працівників з 
регіонів) 

підвищення обізнаності працівників 
правоохоронних органів з питань ВІЛ, ТБ 
і прав людини

навчанням охопленно:
 - щонайменше 20% працівників ІТТ;
 - щонайменше 90% фахівців Управління 
забезпечення прав людини 
Національної поліції;
 - щонайменше 10% працівників 
патрульної служби

2022
ЦГЗ, НУО, МВС, 
УЗПЛ Національної 
поліції

7226 11 79485 11 79485 10 72260 10 72260 303490 8198734

Проведення тренінгів для працівників патрульної поліції та ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) з 
питань толерантного ставлення та забезпечення права на медичну допомогу для груп підвищеного 
ризику (особливо людей, які вживають наркотики ін'єкційно) з використанням потенціалу Управління 
забезпечення прав людини (УЗПЛ) Національної поліції, з проведенням професійної атестації

всі області та міста із 
значним рівнем 
концентрації людей, 
які живуть з 
ВІЛ, людей, хворих на 
ТБ, ключових груп 
щодо інфікування ВІЛ, 
ключових груп щодо 
захворювання на 
туберкульоз

працівники патрульної поліції 
та ізоляторів тимчасового 
тримання (ІТТ), працівники 
УЗПЛ Національної поліції

Організовано 2 навчально-
ознайомчі поїздки для вищих 
посадових осіб поліції
протягом років 1 і 2 (по 5 чоловік)

підвищення обізнаності працівників 
правоохоронних органів з питань ВІЛ, ТБ 
і прав людини

навчанням охопленно:
 - щонайменше 20% працівників ІТТ;
 - щонайменше 90% фахівців Управління 
забезпечення прав людини 
Національної поліції;
 - щонайменше 10% працівників 
патрульної служби

2022
ЦГЗ, НУО, МВС, 
УЗПЛ Національної 
поліції

6055 1 6055 1 6055 0 0 12110 327150

Додаток до Стратегії з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для 
доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030 
року
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Проведення тренінгів для працівників патрульної поліції та ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) з 
питань толерантного ставлення та забезпечення права на медичну допомогу для груп підвищеного 
ризику (особливо людей, які вживають наркотики ін'єкційно) з використанням потенціалу Управління 
забезпечення прав людини (УЗПЛ) Національної поліції, з проведенням професійної атестації

всі області та міста із 
значним рівнем 
концентрації людей, 
які живуть з 
ВІЛ, людей, хворих на 
ТБ, ключових груп 
щодо інфікування ВІЛ, 
ключових груп щодо 
захворювання на 
туберкульоз

працівники патрульної поліції 
та ізоляторів тимчасового 
тримання (ІТТ), працівники 
УЗПЛ Національної поліції

1) Проведено навчання для 450 
працівників ІТТ, 37 фахівців 
Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції і 1600 
працівників патрульної служби 
(згідно даних БСА ГФ, 2017)
Проведено навчання шляхом 
проведення 11 тренінгів в 1 та 2 
роках та по 10 тренінгів в 3 та 4 
роках  для 50 працівників з регіонів 
2) Організовано 2 навчально-
ознайомчі поїздки для вищих 
посадових осіб поліції протягом 
років 1 і 2 (по 5 чоловік)

підвищення обізнаності працівників 
правоохоронних органів з питань ВІЛ, ТБ 
і прав людини

навчанням охопленно:
 - щонайменше 20% працівників ІТТ;
 - щонайменше 90% фахівців Управління 
забезпечення прав людини 
Національної поліції;
 - щонайменше 10% працівників 
патрульної служби

2022
ЦГЗ, НУО, МВС, 
УЗПЛ Національної 
поліції

комплексна 
відповідь 0 85540 85540 72260 72260 315600 8525884

Проведення начальних занять, семінарів та тренінгів для представників правоохоронних органів на 
регіональному рівні з особливим ухилом на інформуванні щодо програм зменшення шкоди, замісної 
підтримувальної терапії, дотримання прав представників уразливих груп, подоланні стигми та 
дискримінації

всі області України, 
обласні та частина 
районних центрів

працівники патрульної поліції 
та працівники УЗПЛ 
Національної поліції

не менше 5 000 осіб за рік

підвищення рівня знань стосовно аспектів 
ЗПТ, зниження кількості випідків 
порушення прав пацієнтів та 
необгрунтованого упередженого 
ставлення до них, випадків незаконного 
втручання у роботу сайтів ЗПТ; 
сенсетизація працівників правоохоронних 
органів (у першу чергу поліцейських) в 
частині толерантного відношення до 
наркоспоживачів, секс-робітників, 
недопущення порушень їх прав та 
втручань у роботу програм профілактики 
та лікування

Охоплення по всіх областях України, не 
менше 200 інформаційних заходів 
різного рівня, не менше 5 000 осіб за рік 
пройшло навчання, задокументовані 
випадки зниження необгрунтованого 
упередженого ставлення до пацієнтів 
ЗПТ та клієнтів проектів зменшення 
шкоди

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 122992 3322610

Аналіз кількості повідомлень на Національну гарячу лінію БО «Легалайф-Україна» щодо незаконних дії 
працівників поліції  в регіонах де проводились інформаційно-освітні заходи. національний рівень

працівники Національної 
поліції (патрульні, дільничі, 
оперуповноважені, 
працівники чергових частин, 
слідчі, працівники 
навчальних центрів 
підготовки поліцейських)

не менше 2000 осіб за рік

проведення оцінки рівня стигми та 
дискримінації серед поліцейських по 
відношенню до секс-працівників задля 
встановлення ключових факторів, які 
його провокують; подолання стигми та 
дискримінації стосовно секс працівників з 
боку представників правоохоронних 
органів на національному та 
регіональному рівнях; знижено кількість 
випадків порушень прав та насильства з 
боку поліції по відношенню до СП.

кількість повідомлень на Національну 
гарячу лінію БО «Легалайф-Україна» 
щодо незаконних дії працівників поліції  
в регіонах де проводились інформаційно-
освітні заходи.

2019 БО "ЛЕГАЛАЙФ-
УКРАЇНА" Глобальний Фонд 61 000 61000

Проведення інформаційних заходів для співробітників Національної поліції (патрульні, дільничі, 
оперуповноважені, працівники чергових частин, слідчі, працівники навчальних центрів підготовки 
поліцейських)з метою формування толерантного ставлення до секс-працівників 

всі області України, 
обласні та частина 
районних центрів

працівники Національної 
поліції (патрульні, дільничі, 
оперуповноважені, 
працівники чергових частин, 
слідчі, працівники 
навчальних центрів 
підготовки поліцейських)

не менше 3000 осіб за рік

подолання стигми та дискримінації 
стосовно секс працівників з боку 
представників правоохоронних органів на 
національному та регіональному рівнях; 
знижено кількість випадків порушень 
прав та насильства з боку поліції по 
відношенню до СП.

охоплення по всіх областях України, не 
менше 340 інформаційних заходів з 
метою формування толерантного 
ставлення до секс-працівників, не менше 
3 000 осіб за рік пройшло навчання, а 
саме співробітників Національної 
поліції (патрульні, дільничі, 
оперуповноважені, працівники чергових 
частин, слідчі, працівники навчальних 
центрів підготовки поліцейських)

2019 БО "ЛЕГАЛАЙФ-
УКРАЇНА" Глобальний Фонд 1 275 000 1275000

Розширення візитів мультидисциплінарних команд (далі - МДК) із залученням ВІЛ та ТБ-сервісних 
НУО, організацій спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених - до складу яких входить юрист - з метою 
надання засудженим та ув'язненим правової допомоги у відновленні документів, поданні заявки на 
отримання соціальної допомоги/пільг, заявки на отримання допомоги у зв’язку з інвалідністю, 
проведенні реєстрації тимчасового місця проживання, виявлення та реагування на порушення прав, 
тощо

національний рівень
засуджені (включаючи 
протитуберкульозні виправні 
колонії)

65 візитів на рік здійснено 260 візитів юристів у складі 
МДК за рік засудженим з ВІЛ або ТБ 2022 комплексна відповідь 427 65 27723 65 27723 65 27723 65 27723 110890 2995677

Проведення моніторинг з боку Національного превентивного механізму доступу до медичних послуг у 
місцях несвободи національний рівень

особи, які перебувають у 
місцях несвободи, 
адміністрації місць несвободи

моніторингові команди (2-3 
фахівця) спостерігачів 
Національного превентивного 
механізму здійснюють 3 денні 
моніторингові візити до 131 
установи виконання покарання, які 
знаходяться у сфері управління 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України і де утримуються 
засуджені. Періодичність візитів до 
кожної установи щонайменше 1 
візит на рік.

для 48 спостерігачів Національного 
превентивного механізму (НПМ) 
проведено тренінг з метою покращення 
знання і навичок для здійснення 
діяльності з моніторингу;
відбулися моніторингові візити команд 
спостерігачів НПМ до 131 закладу 
виконання покарань;
за результатами кожного візиту будуть 
підготовлені прес-реліз, експертне 
дослідження консультанта, звіт 
моніторингової групи, акт реагування 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (омбудсмена);
за результатами усіх візитів за рік, 
підготовлено, опубліковано і 
презентовано громадськості узагальнений 
звіт, щодо стану і якості доступу до 
медичних послуг серед засуджених 

НПМ здійснює моніторингові візити до 
100% установ покарань, де утримуються 
засуджені, з метою моніторингу і оцінки 
умов і якості доступу до медичних послуг 
серед засуджених

2020

Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини, НУО

3 325 2 6650 2 6650 2 6650 2 6650 26600 718606

Проведення моніторинг з боку Національного превентивного механізму доступу до медичних послуг у 
місцях несвободи національний рівень

особи, які перебувають у 
місцях несвободи, 
адміністрації місць несвободи

моніторингові команди (2-3 
фахівця) спостерігачів 
Національного превентивного 
механізму здійснюють 3 денні 
моніторингові візити до 131 
установи виконання покарання, які 
знаходяться у сфері управління 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України і де утримуються 
засуджені. Періодичність візитів до 
кожної установи щонайменше 1 
візит на рік.

для 48 спостерігачів Національного 
превентивного механізму (НПМ) 
проведено тренінг з метою покращення 
знання і навичок для здійснення 
діяльності з моніторингу;
відбулися моніторингові візити команд 
спостерігачів НПМ до 131 закладу 
виконання покарань;
за результатами кожного візиту будуть 
підготовлені прес-реліз, експертне 
дослідження консультанта, звіт 
моніторингової групи, акт реагування 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (омбудсмена);
за результатами усіх візитів за рік, 
підготовлено, опубліковано і 
презентовано громадськості узагальнений 
звіт, щодо стану і якості доступу до 
медичних послуг серед засуджених 

НПМ здійснює моніторингові візити до 
100% установ покарань, де утримуються 
засуджені, з метою моніторингу і оцінки 
умов і якості доступу до медичних послуг 
серед засуджених

2020

Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини, НУО

680 65 44168 65 44168 65 44168 65 44168 176670 4772713



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
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, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Проведення моніторинг з боку Національного превентивного механізму доступу до медичних послуг у 
місцях несвободи національний рівень

особи, які перебувають у 
місцях несвободи, 
адміністрації місць несвободи

моніторингові команди (2-3 
фахівця) спостерігачів 
Національного превентивного 
механізму здійснюють 3 денні 
моніторингові візити до 131 
установи виконання покарання, які 
знаходяться у сфері управління 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України і де утримуються 
засуджені. Періодичність візитів до 
кожної установи щонайменше 1 
візит на рік.

для 48 спостерігачів Національного 
превентивного механізму (НПМ) 
проведено тренінг з метою покращення 
знання і навичок для здійснення 
діяльності з моніторингу;
відбулися моніторингові візити команд 
спостерігачів НПМ до 131 закладу 
виконання покарань;
за результатами кожного візиту будуть 
підготовлені прес-реліз, експертне 
дослідження консультанта, звіт 
моніторингової групи, акт реагування 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (омбудсмена);
за результатами усіх візитів за рік, 
підготовлено, опубліковано і 
презентовано громадськості узагальнений 
звіт, щодо стану і якості доступу до 
медичних послуг серед засуджених 

НПМ здійснює моніторингові візити до 
100% установ покарань, де утримуються 
засуджені, з метою моніторингу і оцінки 
умов і якості доступу до медичних послуг 
серед засуджених

2020

Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини, НУО

115,07 30 3452 30 3452 30 3452 30 3452 13809 373039

Проведення моніторинг з боку Національного превентивного механізму доступу до медичних послуг у 
місцях несвободи національний рівень

особи, які перебувають у 
місцях несвободи, 
адміністрації місць несвободи

моніторингові команди (2-3 
фахівця) спостерігачів 
Національного превентивного 
механізму здійснюють 3 денні 
моніторингові візити до 131 
установи виконання покарання, які 
знаходяться у сфері управління 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України і де утримуються 
засуджені. Періодичність візитів до 
кожної установи щонайменше 1 
візит на рік.

для 48 спостерігачів Національного 
превентивного механізму (НПМ) 
проведено тренінг з метою покращення 
знання і навичок для здійснення 
діяльності з моніторингу;
відбулися моніторингові візити команд 
спостерігачів НПМ до 131 закладу 
виконання покарань;
за результатами кожного візиту будуть 
підготовлені прес-реліз, експертне 
дослідження консультанта, звіт 
моніторингової групи, акт реагування 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (омбудсмена);
за результатами усіх візитів за рік, 
підготовлено, опубліковано і 
презентовано громадськості узагальнений 
звіт, щодо стану і якості доступу до 
медичних послуг серед засуджених 

НПМ здійснює моніторингові візити до 
100% установ покарань, де утримуються 
засуджені, з метою моніторингу і оцінки 
умов і якості доступу до медичних послуг 
серед засуджених

2020

Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини, НУО

0,37 200 74 200 74 200 74 200 74 294 7942

Проведення моніторинг з боку Національного превентивного механізму доступу до медичних послуг у 
місцях несвободи національний рівень

особи, які перебувають у 
місцях несвободи, 
адміністрації місць несвободи

моніторингові команди (2-3 
фахівця) спостерігачів 
Національного превентивного 
механізму здійснюють 3 денні 
моніторингові візити до 131 
установи виконання покарання, які 
знаходяться у сфері управління 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України і де утримуються 
засуджені. Періодичність візитів до 
кожної установи щонайменше 1 
візит на рік.

для 48 спостерігачів Національного 
превентивного механізму (НПМ) 
проведено тренінг з метою покращення 
знання і навичок для здійснення 
діяльності з моніторингу;
відбулися моніторингові візити команд 
спостерігачів НПМ до 131 закладу 
виконання покарань;
за результатами кожного візиту будуть 
підготовлені прес-реліз, експертне 
дослідження консультанта, звіт 
моніторингової групи, акт реагування 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (омбудсмена);
за результатами усіх візитів за рік, 
підготовлено, опубліковано і 
презентовано громадськості узагальнений 
звіт, щодо стану і якості доступу до 
медичних послуг серед засуджених 

НПМ здійснює моніторингові візити до 
100% установ покарань, де утримуються 
засуджені, з метою моніторингу і оцінки 
умов і якості доступу до медичних послуг 
серед засуджених

2020

Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини, НУО

комплексна 
відповідь 54343 54343 54343 54343 217373 5872300

Посилення Національного превентивного механізму моніторингу порушень прав осіб, віднесених до 
ключових груп, людей, які живутьз ВІЛ та людей з туберкульозом в місцях несвободи національний рівень

громадські активісти, 
залучені до моніторингу стану 
дотримання прав людини в 
пенітенціарних закладах 
щодо моніторингу.

24 представники організації 
колишніх в'язнів увійшли до складу 
спостережних комісій або отримали 
посвідчення НПМ; проведено 5 
інформаційно-освітніх заходу; 
розроблено 2 навчальних модулі; 
проведено 80 моніторингових 
візитів

створені передумови для сталої, 
незалежної системи моніторингу 
дотримання права на здоров'я, 
включаючи доступ до послуг з 
профілактики, діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та ВГС

24 представники організації колишніх 
ув'язнених увійшли до складу 
спостережних комісій або отримали 
посвідчення НПМ; розроблено 2 
навчальних модулі, проведено 5 
інформаційно-освітніх заходів; 
здійснено 80 моніторингових візитів до 
пенітенціарних закладів; створено групу 
підтримки членів спостережної комісії 
та НПМ

2020 БО "100% Життя" Глобальний фонд 152973,48 4132555

Внесення до нормативно-правових актів, що регулюють здійснення професійної діяльності 
працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС) вимоги щодо наявності 
в таких працівників умінь і навичок спілкування з людьми, які живуть з ВІЛ, людьми з ТБ, особами, 
віднесеними до ключових груп

національний рівень працівники ДКВС Відповідні зміни розроблені та внесені до 
Кваліфікаційних вимог 2019 ДКВС, Міністерство 

юстиції
комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 0 0 0 3452 93260

Внесення змін до Стандартів державної акредитації закладів охорони здоров’я Державної пенітенціарної 
служби, в яких буде оцінюватись виконання вимог нормативно-правових актіву сфері ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 765 «Про державну акредитацію 
закладів охорони здоров’я».

національний рівень КМУ, заклади охорони 
здоров'я ДКВС

Відповідні зміни розроблені та внесені до 
Стандартів державної акредитації 
закладів охорони здоров’я Державної 
пенітенціарної служби

2019 ДКВС, Міністерство 
юстиції

комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 0 0 0 3452 93260

Проведення освітньо-просвітницьких заходів центрами підвищення кваліфікації персоналу та іншими 
навчальними закладами системи Державної кримінально-виконавчої служби України з прав людини та 
доступу до медичних послуг, із зобов’язань, пов’язаних із правом на медичну допомогу, включаючи ВІЛ- 
і ТБ-послуги, толерантного ставлення та заходів індивідуального захисту у співпраці з ВІЛ та ТБ-
сервісними НУО, організаціями спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених 

національний рівень
медичний персонал, соціальні 
працівники, допоміжний 
персонал та охоронці у ДКВС

Щонайменше 1250 працівників – 
допоміжного персоналу (1 та 2 рік  
по 7 тренінгів, 3 рік -6 тренінгів, 4 
рік -5 тренінгів
x 50 осіб з 1-о денною поїздкою 
кожен рік)

Підвищено рівень обізнаності 
працівників пенітенціарної
служби щодо питань ВІЛ, ТБ і прав 
людини; 
Викладачі центрів підвищення 
кваліфікації ДКВС пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчання щодо 
ВІЛ, ТБ і прав людини
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 
навчасльні програми з питань ВІЛ, ТБ та 
прав людини

Щонайменше 90% викладачів центрів з 
підвищення кваліфікації кадрів ДКВС з 
правових та спеціальних дисциплин, з 
підготовки кадрів, з психолого-
педагогічних дисциплин тощо пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчанням 
питанням ВІЛ, ТБ та прав людини;
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 4 
спеціалізовані навчальні програми з 
питань ВІЛ, ТБ та прав людини

2022

ДКВС, Міністерство 
юстиції, ВІЛ та ТБ-
сервісні НУО, 
організації спільнот 
ВІЛ та ТБ, колишніх 
засуджених 

3985 7 27895 7 27895 6 23910 5 19925 99626 2691388



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Проведення освітньо-просвітницьких заходів центрами підвищення кваліфікації персоналу та іншими 
навчальними закладами системи Державної кримінально-виконавчої служби України з прав людини та 
доступу до медичних послуг, із зобов’язань, пов’язаних із правом на медичну допомогу, включаючи ВІЛ- 
і ТБ-послуги, толерантного ставлення та заходів індивідуального захисту у співпраці з ВІЛ та ТБ-
сервісними НУО, організаціями спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених 

національний рівень
медичний персонал, соціальні 
працівники, допоміжний 
персонал та охоронці у ДКВС

 200 осіб з медичного персоналу (2 
дні, 2x25 осіб на рік) пенітенціарної 
служби пройшли навчання

Підвищено рівень обізнаності 
працівників пенітенціарної
служби щодо питань ВІЛ, ТБ і прав 
людини; 
Викладачі центрів підвищення 
кваліфікації ДКВС пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчання щодо 
ВІЛ, ТБ і прав людини
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 
навчасльні програми з питань ВІЛ, ТБ та 
прав людини

Щонайменше 90% викладачів центрів з 
підвищення кваліфікації кадрів ДКВС з 
правових та спеціальних дисциплин, з 
підготовки кадрів, з психолого-
педагогічних дисциплин тощо пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчанням 
питанням ВІЛ, ТБ та прав людини;
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 4 
спеціалізовані навчальні програми з 
питань ВІЛ, ТБ та прав людини

2022

ДКВС, Міністерство 
юстиції, ВІЛ та ТБ-
сервісні НУО, 
організації спільнот 
ВІЛ та ТБ, колишніх 
засуджених 

3 325 2 6650 2 6650 2 6650 2 6650 26600 718606

Проведення освітньо-просвітницьких заходів центрами підвищення кваліфікації персоналу та іншими 
навчальними закладами системи Державної кримінально-виконавчої служби України з прав людини та 
доступу до медичних послуг, із зобов’язань, пов’язаних із правом на медичну допомогу, включаючи ВІЛ- 
і ТБ-послуги, толерантного ставлення та заходів індивідуального захисту у співпраці з ВІЛ та ТБ-
сервісними НУО, організаціями спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених 

національний рівень
медичний персонал, соціальні 
працівники, допоміжний 
персонал та охоронці у ДКВС

Розроблені навчальні програми з 
навчальними матеріалами 
(щонайменше 4 види навчальних 
програм) 

Підвищено рівень обізнаності 
працівників пенітенціарної
служби щодо питань ВІЛ, ТБ і прав 
людини; 
Викладачі центрів підвищення 
кваліфікації ДКВС пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчання щодо 
ВІЛ, ТБ і прав людини
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 
навчасльні програми з питань ВІЛ, ТБ та 
прав людини

Щонайменше 90% викладачів центрів з 
підвищення кваліфікації кадрів ДКВС з 
правових та спеціальних дисциплин, з 
підготовки кадрів, з психолого-
педагогічних дисциплин тощо пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчанням 
питанням ВІЛ, ТБ та прав людини;
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 4 
спеціалізовані навчальні програми з 
питань ВІЛ, ТБ та прав людини

2022

ДКВС, Міністерство 
юстиції, ВІЛ та ТБ-
сервісні НУО, 
організації спільнот 
ВІЛ та ТБ, колишніх 
засуджених 

11940 4 47760 0 0 0 47760 1290229

Проведення освітньо-просвітницьких заходів центрами підвищення кваліфікації персоналу та іншими 
навчальними закладами системи Державної кримінально-виконавчої служби України з прав людини та 
доступу до медичних послуг, із зобов’язань, пов’язаних із правом на медичну допомогу, включаючи ВІЛ- 
і ТБ-послуги, толерантного ставлення та заходів індивідуального захисту у співпраці з ВІЛ та ТБ-
сервісними НУО, організаціями спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених 

національний рівень
медичний персонал, соціальні 
працівники, допоміжний 
персонал та охоронці у ДКВС

Щонайменше 40 викладачів 
державних навчальних закладів 
пенітенціарної системи пройшли 
навчання 

Підвищено рівень обізнаності 
працівників пенітенціарної
служби щодо питань ВІЛ, ТБ і прав 
людини; 
Викладачі центрів підвищення 
кваліфікації ДКВС пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчання щодо 
ВІЛ, ТБ і прав людини
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 
навчальні програми з питань ВІЛ, ТБ та 
прав людини

Щонайменше 90% викладачів центрів з 
підвищення кваліфікації кадрів ДКВС з 
правових та спеціальних дисциплин, з 
підготовки кадрів, з психолого-
педагогічних дисциплин тощо пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчанням 
питанням ВІЛ, ТБ та прав людини;
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 4 
спеціалізовані навчальні програми з 
питань ВІЛ, ТБ та прав людини

2019

ДКВС, Міністерство 
юстиції, ВІЛ та ТБ-
сервісні НУО, 
організації спільнот 
ВІЛ та ТБ, колишніх 
засуджених 

4899 2 9799 0 0 0 9799 264708

Проведення освітньо-просвітницьких заходів центрами підвищення кваліфікації персоналу та іншими 
навчальними закладами системи Державної кримінально-виконавчої служби України з прав людини та 
доступу до медичних послуг, із зобов’язань, пов’язаних із правом на медичну допомогу, включаючи ВІЛ- 
і ТБ-послуги, толерантного ставлення та заходів індивідуального захисту у співпраці з ВІЛ та ТБ-
сервісними НУО, організаціями спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених 

національний рівень
медичний персонал, соціальні 
працівники, допоміжний 
персонал та охоронці у ДКВС

Організовано 2 навчально-
ознайомчі поїздки протягом років 1 
і 2 для старшого адміністративного 
персоналу виправних колоній (5 
чоловік)

Підвищено рівень обізнаності 
працівників пенітенціарної
служби щодо питань ВІЛ, ТБ і прав 
людини; 
Викладачі центрів підвищення 
кваліфікації ДКВС пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчання щодо 
ВІЛ, ТБ і прав людини
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 
навчасльні програми з питань ВІЛ, ТБ та 
прав людини

Щонайменше 90% викладачів центрів з 
підвищення кваліфікації кадрів ДКВС з 
правових та спеціальних дисциплин, з 
підготовки кадрів, з психолого-
педагогічних дисциплин тощо пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчанням 
питанням ВІЛ, ТБ та прав людини;
В учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 4 
спеціалізовані навчальні програми з 
питань ВІЛ, ТБ та прав людини

2020

ДКВС, Міністерство 
юстиції, ВІЛ та ТБ-
сервісні НУО, 
організації спільнот 
ВІЛ та ТБ, колишніх 
засуджених 

6055 1 6055 1 6055 0 0 12110 327150

Проведення освітньо-просвітницьких заходів центрами підвищення кваліфікації персоналу та іншими 
навчальними закладами системи Державної кримінально-виконавчої служби України з прав людини та 
доступу до медичних послуг, із зобов’язань, пов’язаних із правом на медичну допомогу, включаючи ВІЛ- 
і ТБ-послуги, толерантного ставлення та заходів індивідуального захисту у співпраці з ВІЛ та ТБ-
сервісними НУО, організаціями спільнот ВІЛ та ТБ, колишніх засуджених 

національний рівень
медичний персонал, соціальні 
працівники, допоміжний 
персонал та охоронці у ДКВС

1) щонайменше 1250 працівників – 
допоміжного персоналу
2) 200 осіб з медичного персоналу 
ДКВС пройшли навчання; 3) 
розроблені навчальні програми з 
навчальними матеріалами 
(щонайменше 4 види навчальних 
програм);
4) щонайменше 40 викладачів 
державних навчальних закладів 
пенітенціарної системи пройшли 
навчання;
5) організовано 2 навчально-
ознайомчі поїздки протягом років 1 
і 2 для старшого адміністративного 
персоналу виправних колоній

підвищено рівень обізнаності працівників 
пенітенціарної
служби щодо питань ВІЛ, ТБ і прав 
людини; 
викладачі центрів підвищення 
кваліфікації ДКВС пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчання щодо 
ВІЛ, ТБ і прав людини
в учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 
навчасльні програми з питань ВІЛ, ТБ та 
прав людини

щонайменше 90% викладачів центрів з 
підвищення кваліфікації кадрів ДКВС з 
правових та спеціальних дисциплин, з 
підготовки кадрів, з психолого-
педагогічних дисциплин тощо пройшли 
спеціалізовані тренінги з навчанням 
питанням ВІЛ, ТБ та прав людини;
в учбову програму підвищення 
кваліфікації фахівців ДКВС включено 4 
спеціалізовані навчальні програми з 
питань ВІЛ, ТБ та прав людини

2020

ДКВС, Міністерство 
юстиції, ВІЛ та ТБ-
сервісні НУО, 
організації спільнот 
ВІЛ та ТБ, колишніх 
засуджених 

комплексна 
відповідь 0 98159 40600 30560 26575 195895 5292081

Створення широкої коаліції для проведення аналізу статистики і практик, що демонструють 
неефективність поточної репресивної системи боротьби з наркотиками, розробка пропозиції для 
внесення змін в нормативно-правову базу, а саме до законодавства України про наркотики, організація 
експертних дискусій з депутатами і міністерствами, привернення увагу громадськості шляхом 
проведення брифінгів для преси, вуличних акцій тощо

національний рівень
люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, люди, 
які живуть з ВІЛ

Зарплата 2 осіб, офіс, інтернет, 
транспортні витрати 2019-2022 23148 1 23148 1 23148 1 23148 1 23148 92592 2501359

Створення широкої коаліції для проведення аналізу статистики і практик, що демонструють 
неефективність поточної репресивної системи боротьби з наркотиками, розробка пропозиції для 
внесення змін в нормативно-правову базу, а саме до законодавства України про наркотики, організація 
експертних дискусій з депутатами і міністерствами, привернення увагу громадськості шляхом 
проведення брифінгів для преси, вуличних акцій тощо

національний рівень
люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, люди, 
які живуть з ВІЛ

Гонорари для 3 консультантів з 
юридичних і гендерних питань (3000
на рік кожному) 2019-2022 3000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 36000 972535

Створення широкої коаліції для проведення аналізу статистики і практик, що демонструють 
неефективність поточної репресивної системи боротьби з наркотиками, розробка пропозиції для 
внесення змін в нормативно-правову базу, а саме до законодавства України про наркотики, організація 
експертних дискусій з депутатами і міністерствами, привернення увагу громадськості шляхом 
проведення брифінгів для преси, вуличних акцій тощо

національний рівень
люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, люди, 
які живуть з ВІЛ

2 круглі столи на рік
2019-2022 1468 2 2936 2 2936 2 2936 2 2936 11745 317284

Створення широкої коаліції для проведення аналізу статистики і практик, що демонструють 
неефективність поточної репресивної системи боротьби з наркотиками, розробка пропозиції для 
внесення змін в нормативно-правову базу, а саме до законодавства України про наркотики, організація 
експертних дискусій з депутатами і міністерствами, привернення увагу громадськості шляхом 
проведення брифінгів для преси, вуличних акцій тощо

національний рівень
люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, люди, 
які живуть з ВІЛ

2 брифінги для преси/або вуличні акції 
на рік 2019-2022 4180 2 8360 2 8360 2 8360 2 8360 33440 903377

Створення широкої коаліції для проведення аналізу статистики і практик, що демонструють 
неефективність поточної репресивної системи боротьби з наркотиками, розробка пропозиції для 
внесення змін в нормативно-правову базу, а саме до законодавства України про наркотики, організація 
експертних дискусій з депутатами і міністерствами, привернення увагу громадськості шляхом 
проведення брифінгів для преси, вуличних акцій тощо

національний рівень
люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, люди, 
які живуть з ВІЛ

2 навчально-ознайомчі
поїздки протягом років 2 і 3 2019-2022 6055 0 1 6055 1 6055 0 12110 327150

Створення широкої коаліції для проведення аналізу статистики і практик, що демонструють 
неефективність поточної репресивної системи боротьби з наркотиками, розробка пропозиції для 
внесення змін в нормативно-правову базу, а саме до законодавства України про наркотики, організація 
експертних дискусій з депутатами і міністерствами, привернення увагу громадськості шляхом 
проведення брифінгів для преси, вуличних акцій тощо

національний рівень
люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, люди, 
які живуть з ВІЛ

підтримка секретаріату коаліції; 
підтримка роботи з розробки 
законодавчих пропозицій; проведення 
круглів столів із зацікавленими 
сторонами з метою обговорення теми з 
особами, які приймають рішення; 
проведення брифінгів для преси, 
вуличних акцій; навчально-ознайомчі 
поїздки для представників уряду, 
депутатів Верховної Ради України, поліції

Коаліцією проведено щонайменше 8 
брифінгів, 8 круглих столів, 4 навчально-
ознайомчі візити за 4 роки

2019-2022 комплексна 
відповідь 43444 49499 49499 43444 185887 5021704
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Адвокація входження представників спільноти колишніх ув'язених до складу  національних та місцевих 
координаційних механізмів

національній, 
регіональний рівень

координаційні ради з питань 
протидії ТБ та ВІЛ/СНІД

В 6 регіонах України представники 
спільноти колишніх ув'язнених 
увійшли до складу регіональниї 
координаційних механізмів, 1 
представник увійшлов до складу 
Національної координаційної ради 
з питань протидії ТБ і ВІЛ/СНІД

Кількість представників спільноти, які 
беруть активну участь в роботі 
національних та регіональних 
координаційних механізмів

2019 БО "FREE ZONE"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

515853 515853

Адвокація внесення змін в нормативно-правові документи на рівні Міністерства юстиції, Міністерства 
соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я для подолання бар'єрів доступу до медичних і 
соціальних послуг засуджених та звільнених з місць позбавлення волі

національний рівень ДКВС, МОЗ, Мінсоцполітики Не менш ніж по одному документу 
на кожне міністрество затверджено

Кількість поданих та затверджених 
нормативно-правових документів на рівні 
Міністерства юстиції, Міністерства 
соціальної політики, Міністерства 
охорони здоров'я для подолання бар'єрів 
доступу до медичних і соціальних послуг 
засуджених та звільнених з місць 
позбавлення волі

2019 БО "FREE ZONE"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

515854 515853

Забезпечення безперервного лікування препаратами замісної підтримувальної терапії в установах 
виконання покарань усі регіони України ДКВС

Кількість адвокаційних подань щодо 
впровадження безперервного лікування 
препаратами замісної підтримувальної 
терапії в установах виконання покарань  
(адвокаційні подання - 
листи/звернення/участь у засіданнях  
робочих груп ДКВС, інформаційні занятя 
для УВП, участь у адвокаційних 
компаніях, зверненння у ЗМІ тощо)

2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342742 342742

Адвокація розширення доступу до якісних послуг для ув'язнених, включаючи запровадження ЗПТ, 
надання комплексного пакету послуг з виявлення ВІЛ, туберкульозу, хіміорезистентного туберкульозу та 
вірусного гепатиту С, догляду та лікування в слідчих ізоляторах, місцях позбавлення волі та установах 
пробації

Національний рівень Міністерство юстиції, ДКВС, 
ув'язнені

Розроблено та подано до Міністерства 
юстиції відповідні пропозиції щодо 
розширення доступу до якісних послуг 
щодо ВІЛ, туберкульозу та ВГС в в слідчих 
ізоляторах, місцях позбавлення волі та 
установах пробації

2019 PATH Україна

Проведення формативного дослідження щодо доступу в'язнів до інтегрованих послуг з ВІЛ, туберкульозу 
та вірусного гепатиту С, якості цих послуг та бар'єрів, включаючи бар'єри, пов'язані з гендером, які 
впливають на виявлення та лікування цих інфекцій

Національний рівень Міністерство юстиції, ДКВС, 
ув'язнені

Дослідження проведено та обговорено з 
представниками ДКВС і Міністерства 
юстиції

2019 PATH Україна

Програмний напрям 3: Правова грамотність («Знай свої права»)

Організація моніторингу випадків порушення прав з боку спільнот (створення мереж параюристів) 24 області, м. Київ

особи, віднесені до ключових 
груп інфікування ВІЛ та 
захворювання на туберкульоз, 
люди, які живуть з ВІЛ, люди 
з туберкульозом

Мінімум 120 осіб, віднесені до 
ключових груп інфікування ВІЛ та 
захворювання на туберкульоз, 
людей, які живуть з ВІЛ, людей з 
туберкульозом пройшли навчання 
та здійснюють моніторингову 
діяльність

Навчено моніторів та підтримано 
діяльність мережі моніторів-параюристів; 
параюристи публікують річні звіти щодо 
виявлених порушень

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 1 65668 1 54177 1 54177 0 174022 4701186

Створення мережі параюристів для моніторингу порушення прав чоловіків, які мають секс з чоловіками 
(далі - ЧСЧ), підлітків, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД 25 області, м. Київ

чоловіки, які мають секс з 
чоловіками; підлітки, яких 
торкнулась епідемія 
ВІЛ/СНІДу

Зібрано 40 кейсів про порушення 
прав ЧСЧ та підлітків в контексті 
охорони здоров’я і надання ВІЛ-
послуг, протидії стигми і 
дискримінації; проведено не менше 
3 триденних тренінгів, у яких 
прийняли участь не менше 15 осіб з 
числа ЧСЧ з 5 макрорегіонів 
України; проведено не менше 5 
одноденних тренінгів для ЧСЧ із 
захисту прав у 5 вузлових містах 
України, у яких прийняли участь не 
менше 15 осіб з числа ЧСЧ з 
кожного з 5 макрорегіонів України 
відповідно; проведено 1 навчальний 
табір для 40 підлітків з 5 
макрорегіонів України; 
підготовлено і поширено серед 
міжнародних інституцій, 
правозахисних організацій і 
стейкхолдерів звіти з результатами 
моніторингу мережами параюристів

Зібрано 40 кейсів про порушення прав 
ЧСЧ та підлітків в контексті охорони 
здоров’я і надання ВІЛ-послуг, протидії 
стигми і дискримінації; проведено не 
менше 3 триденних тренінгів, у яких 
прийняли участь не менше 15 осіб з числа 
ЧСЧ з 5 макрорегіонів України; 
проведено не менше 5 одноденних 
тренінгів для ЧСЧ із захисту прав у 5 
вузлових містах України, у яких прийняли 
участь не менше 15 осіб з числа ЧСЧ з 
кожного з 5 макрорегіонів України 
відповідно; проведено 1 навчальний табір 
для 40 підлітків з 5 макрорегіонів 
України; підготовлено і поширено серед 
міжнародних інституцій, правозахисних 
організацій і стейкхолдерів звіти з 
результатами моніторингу мережами 
параюристів

2019
БО "100 Відсотків 
Життя" через ГО 
"АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"

Глобальний Фонд 3151993,4 3151993,4

Розширення масштабу заходів з навчання та правової грамотності «Знай свої права» з метою охоплення 
всіх ключових груп щодо інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульозом для посилення захисту 
громади та розвитку адвокації у сфері охорони здоров’я (в тому числі, використання мобільних додатків) 24 області, м. Київ

ключові групи щодо 
інфікування ВІЛ, ключові 
групи щодо захворювання 
туберкульозом, люди, які 
живуть з ВІЛ, люди з 
туберкульозом

24 000 листівок розповсюджуються 
у СНІД центрах, ПТЗ та інших ЗОЗ, 
один навчальний онлайн курс 
та мобільний додаток функціонує та 
досяг кількості скачувань 
щонайменше 10 000 скачувань 
упродовж першого року після запуску 
додатку

підвищено рівень обізнаності про права 
представників ключових груп;
Формування інформаційного простору 
спрямованого на дотримання і захист 
прав представників ключових груп  

щонайменше 10% представників 
ключових груп отримають знання щодо 
своїх прав і способи їх захисту

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 0,37 24000 8820 0 0 0 8820 238271

Розширення масштабу заходів з навчання та правової грамотності «Знай свої права» з метою охоплення 
всіх ключових груп щодо інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульозом для посилення захисту 
громади та розвитку адвокації у сфері охорони здоров’я (в тому числі, використання мобільних додатків) 24 області, м. Київ

ключові групи щодо 
інфікування ВІЛ, ключові 
групи щодо захворювання 
туберкульозом, люди, які 
живуть з ВІЛ, люди з 
туберкульозом

 один навчальний онлайн курс 

підвищено рівень обізнаності про права 
представників ключових груп;
Формування інформаційного простору 
спрямованого на дотримання і захист 
прав представників ключових груп  

щонайменше 10% представників 
ключових груп отримають знання щодо 
своїх прав і способи їх захисту

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 115,07 45 5178 0 0 0 5178 139890

Розширення масштабу заходів з навчання та правової грамотності «Знай свої права» з метою охоплення 
всіх ключових груп щодо інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульозом для посилення захисту 
громади та розвитку адвокації у сфері охорони здоров’я (в тому числі, використання мобільних додатків) 24 області, м. Київ

ключові групи щодо 
інфікування ВІЛ, ключові 
групи щодо захворювання 
туберкульозом, люди, які 
живуть з ВІЛ, люди з 
туберкульозом

1) 24 000 листівок 
розповсюджуються у СНІД центрах, 
ПТЗ та інших ЗОЗ, один 
навчальний онлайн курс та 
мобільний додаток функціонує та 
досяг кількості скачувань 
щонайменше 10 000 скачувань 
упродовж першого року після 
запуску додатку; 2)  
один навчальний онлайн курс 

підвищено рівень обізнаності про права 
представників ключових груп;
Формування інформаційного простору 
спрямованого на дотримання і захист 
прав представників ключових груп  

щонайменше 10% представників 
ключових груп отримають знання щодо 
своїх прав і способи їх захисту

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 0 13998 0 0 0 13998 378161
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Покращення якості і підвищення чутливості послуг безоплатної правової допомоги (БПД) до потреб 
ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та щодо інфікування ВІЛ національний рівень

адвокати та експерти, готові 
працювати у сфері захисту 
прав ключових уразливих до 
ВІЛ груп населення;
люди, які живуть з ВІЛ/СНІД; 
люди з туберкульозом; 
представники ключових груп 
щодо інфікування ВІЛ, до 
яких належать: секс 
працівники; засуджені та 
колишні ув’язнені, жінки, які 
живуть з ВІЛ; люди, які 
вживають ін’єкційні 
наркотики

40-48 адвокатів по 2 адвокати у 
регіоні

забезпечено доступ до кваліфікованої 
правової допомоги для представників 
уразливих до ВІЛ груп населення.
розроблено поглиблений навчальний 
курс для адвокатів, відібраних за 
результатами тестування та готових 
працювати з вразливими до ВІЛ групами 
населення;
проаналізовано можливості покращення 
ефективності надання правової допомоги 
цільовій аудиторії зі сторони системи 
БПД, зокрема, щодо включення цільової 
аудиторії у профільний закон до суб’єктів 
права на отримання безоплатної правової 
допомоги

в усіх РЦ БВПД України працюють 
щонайменше 2 адвокати, які навчені 
специфіці роботи з вразливими до ВІЛ 
групами населення;
розроблено аналітичний звіт стосовно 
покращення ефективності надання 
правової допомоги цільовій аудиторії зі 
сторони системи БПД, зокрема, щодо 
включення цільової аудиторії у 
профільний закон до суб’єктів права на 
отримання безоплатної правової 
допомоги.

2020 БО "100 Відсотків 
Життя"

Глобальний фонд 
(каталітичне 
фінансування)

85627,8 2313222

Використання розширеної програми юристів для проведення навчання для всіх ключових груп 
інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз з питань їх прав, переадресації для отримання 
юридичних послуг, розробки програми адвокації та визначення пріоритетів спільноти щодо 
громадянської активності 24 області, м. Київ

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом, 
активісти або особи, що 
зацікавлені в громадській 
діяльності в ролі громадських 
радників

4000 осіб, віднесених до ключових 
груп, людей, які живуть з ВІЛ, 
людей з туберкульозом, активістів 
або осіб, що зацікавлені в 
громадській діяльності в ролі 
громадських радників взяли участь 
у навчальних сесіях

підвищено рівень обізнаності осіб, 
віднесених до ключових груп, людей, які 
живуть з ВІЛ, людей з туберкульозом, 
щодо своїх прав; 
відібрано і навчено щонайменше 4000 
громадських радників; 
підготовлені громадські радники, беруть 
активну участь в житті своїх громад і 
залучаються до співробітництва з ВІЛ-
сервісними організаціями
збільшився рівень звернень осіб, 
віднесених до ключових груп, людей, які 
живуть з ВІЛ, людей з туберкульозом, 
щодо питань захисту своїх прав, до 
громадських приймалень Української 
Гельсінської Спілки, юридичних сервісів 
ВІЛ-сервісних НУО та гарячої лінії з 
питань ВІЛ/СНІД та ТБ

підготовлено 4000 громадських 
радників - осіб, віднесених до ключових 
груп, людей, які живуть з ВІЛ, людей з 
туберкульозом;
щонайменше 70% підготовлених 
громадських радників, було залучено до 
співробітництва з ВІЛ-сервісними 
організаціями (в якості волонтерів 
тощо)
щонайменше на 20% збільшилося 
кількість звернень до громадських 
приймалень Української Гельсінської 
Спілки, юридичних сервісів ВІЛ-
сервісних НУО та гарячої лінії з питань 
ВІЛ/СНІД та ТБ, від осіб, віднесених до 
ключових груп, людей, які живуть з ВІЛ, 
людей з туберкульозом з питань захисту 
прав

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 475 100 47500 100 47500 100 47500 100 47500 190000 5132821

Використання розширеної програми юристів для проведення навчання для всіх ключових груп 
інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз з питань їх прав, переадресації для отримання 
юридичних послуг, розробки програми адвокації та визначення пріоритетів спільноти щодо 
громадянської активності 24 області

юристи, соціальні 
працівники, представники 
державних органів, медичні 
працівники

Заплановано протренувати 50 
юристів, та 150 осіб, що є 
соціальними працівниками, 
представниками державних органів, 
медичними працівниками.

Підвищення розуміння та виявлення 
випадків дискримінації бенефіціарів 
проекту, алгоритмів дій у разі виявлення 
таких випадків, а також законодавчого 
регулювання прав бенефіціарів та 
недопущення їх порушення шляхом 
підвищення правової обізнаності та 
налагодження взаємодії у контексті 
захисту бенефіціарів проекту між 
соціальними працівниками,  
представниками державних органів, 
медичними працівниками, 
представниками НУО

2019-2020 БО "100 Відсотків 
Життя" Глобальний фонд 32478,5 877402

Розвиток потенціалу громадянського суспільства та осіб, віднесених до ключових груп, з метою 
виконання ними ролі контролерів і спостерігачів (наприклад, підвищення уваги до прав людини 
існуючими гарячими лініями з питань ВІЛ, ТБ і ОЗТ шляхом виділення окремого часу для питань прав 
людини в операційному часі гарячих ліній) національний рівень

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом

Щорічно надається близько 3200 
правових консультацій за трьома 
гарачими лініями

радники з юридичних питань працюють в 
службах гарячої лінії з питань ВІЛ, ТБ і 
ОЗТ та надають послуги з юридичної 
допомоги 

очікувана загальна кількість звернень у 
2019-2020 роках на лінії ВІЛ + ТБ та ОЗТ 
складатиме не менше 40 000; з 
підвищенням уваги до теми захисту 
прав, очікувана доля звернень з 
юридичних питань щонайменше досягне 
рівня 8%.

2020 Глобальний фонд 195 24 4681 24 4681 24 4681 24 4681 18725 505846

Розвиток потенціалу громадянського суспільства та осіб, віднесених до ключових груп, з метою 
виконання ними ролі контролерів і спостерігачів (наприклад, підвищення уваги до прав людини 
існуючими гарячими лініями з питань ВІЛ, ТБ і ОЗТ шляхом виділення окремого часу для питань прав 
людини в операційному часі гарячих ліній) національний рівень

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом

Створити націонильний веб-портал 
з інформацією щодо порушення 
прав ключових груп, людей, які 
живуть з ВІЛ та людей, які живуть з 
туберкульозом

радники з юридичних питань працюють в 
службах гарячої лінії з питань ВІЛ, ТБ і 
ОЗТ та надають послуги з юридичної 
допомоги 

очікувана загальна кількість звернень у 
2019-2020 роках на лінії ВІЛ + ТБ та ОЗТ 
складатиме не менше 40 000; з 
підвищенням уваги до теми захисту 
прав, очікувана доля звернень з 
юридичних питань щонайменше досягне 
рівня 8%.

2020 Глобальний фонд 500 12 7500 12 6000 12 6000 12 6000 25500 688879

Розвиток потенціалу громадянського суспільства та осіб, віднесених до ключових груп, з метою 
виконання ними ролі контролерів і спостерігачів (наприклад, підвищення уваги до прав людини 
існуючими гарячими лініями з питань ВІЛ, ТБ і ОЗТ шляхом виділення окремого часу для питань прав 
людини в операційному часі гарячих ліній) національний рівень

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом

1) щорічно надається близько 3200 
правових консультацій за трьома 
гарачими лініями
2) створення національного веб-
порталу з інформацією щодо 
порушення прав ключових груп, 
людей, які живуть з ВІЛ та людей, 
які живуть з туберкульозом

радники з юридичних питань працюють в 
службах гарячої лінії з питань ВІЛ, ТБ і 
ОЗТ та надають послуги з юридичної 
допомоги 

очікувана загальна кількість звернень у 
2019-2020 роках на лінії ВІЛ + ТБ та ОЗТ 
складатиме не менше 40 000; з 
підвищенням уваги до теми захисту 
прав, очікувана доля звернень з 
юридичних питань щонайменше досягне 
рівня 8%.

2020 Глобальний фонд 12181 10681 10681 10681 44225 1194725

Запровадження системи моніторингу та швидкого реагування на порушення прав людини в Україні - 
REAct національний рівень

ключові групи щодо 
інфікування ВІЛ та 
захворювання на туберкульоз

розробка та впровадження системи 
REAct для документації проблем, 
пов'язаних із правами людини, 
бар'єрами доступу до ВІЛ-
профілактичних та ТБ послуг.

впровадження діючої системи 
моніторингу порушення прав та існуючих 
бар’єрів доступу до послуг ВІЛ/ТБ, що 
стане підґрунтям для забезпечення 
адекватних індивідуальних відповідей 
(насамперед, перенаправлення до 
юридичних, медичних, психосоціальних 
та інших послуг) та інформування для 
якісної програмної відповіді та 
покращення політики та адвокації на 
національному, регіональному та 
глобальному рівнях.

впровадження системи REAct в трьох 
пілотних регіонах (м. Київ, м. Дніпро, м. 
Одеса) протягом перших 6 місяців 2019 
року;
впровадження системи REAct в усіх (24 
областях) України протягом наступних 6 
місяців 2019 року;
підготовлені спеціалісти, які здатні 
оперувати системою REAct в кожній 
області впровадження системи;
зібрані та задокументовані випадки 
порушення прав ключових груп та 
бар’єри доступу до послуг ВІЛ/ТБ;
задокументований опис відповідний дій 
щодо виявлених порушень прав 
ключових груп або бар’єри доступу до 
послуг ВІЛ/ТБ.

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 445005 12021743

Заходи щодо подолання правових перешкод щодо участі у програмі замісної підтримувальної терапії: 
скасування обов'язкової реєстрації в наркодиспансері чи інших установах охорони здоров'я як основу для 
встановлення діагнозу залежності від опіоїдів

національний рівень

особи, що приймають 
рішення, медичні 
працівники, правозахисники, 
активісти спільноти учасників 
програми ЗПТ; Судді; Офіс 
Омбудсмена;

моніторинг поточної ситуації, 
вироблення рекомендацій для 
представлення особам, що 
приймають рішення.

підвищення рівень правової грамотності 
серед клієнтів ЗПТ, набуття ними 
навичок виявлення порушень прав і 
самостійного захисту прав. Скасування 
державної реєстрації «Інструкції про 
порядок виявлення та постановки на 
облік осіб, які незаконно вживають 
наркотичні засоби або психотропні 
речовини», затвердженої спільним 
Наказом МОЗ, МВС, ГПУ та Мінюсту № 
306/680/21/66/5 від 10.10.1997 року.

внесено зміни/затверджено 2 
нормативно-правових акти (МОЗ та або 
міжвідомчі)

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 15359 414921

Підвищення правової грамотності серез пацієнтів замісної підтримувальної терапії

національний рівень, 
обласні центри 
(особливо проблемні 
регіони щодо доступу 
до ЗПТ)

активісти спільноти учасників 
ЗПТ , правозахисники, 
представники сервісних НУО

проведення навчальних семінарів та 
тренінгів з прав людини (12 на рік) 
для членів громад, пацієнтів ЗПТ, 
активістів із захисту прав людини в 
проектах із запобігання та 
зменшення шкоди.

підвищити грамотність пацієнтів ЗПТ, 
забезпечити практичні знання стратегій 
зменшення ризиків серед громад та 
навичок захисту прав людини

проведення навчальних семінарів та 
тренінгів з прав людини (12 на рік) для 
членів громад, пацієнтів ЗПТ, активістів 
із захисту прав людини в проектах із 
запобігання та зменшення шкоди.

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 32456 876794



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Підтримка підготовки та видання національних періодичних видань, які створюють на рівні спільнот 
силами організацій спільнот національний рівень представники спільнот ЛВНІ, 

РКС, ЛГБТ

5 видань загалом. Тираж для ЛВН 
та пацієнтів ЗПТ 3 видання 
загальним тиражем 124 000 
прим/рік, для РКС 60 000 прим/рік, 
для ЛГБТ - 12 прим/рік

можливість інформування представників 
уразливих груп про важливі аспекти 
профілактики та захисту прав силами 
спільнот, формування сприятливого 
середовища для розвитку освітніх та 
правозахисних програм

5 видань загалом. Наклад для ЛВН та 
пацієнтів ЗПТ 3 видання загальним 
тиражем 124 000 прим/рік, для РКС 60 
000 прим/рік, для ЛГБТ - 12 прим/рік

2020 Альянс Глобальний фонд $128 932 #ЗНАЧ!

Проведення навчання в областях щодо знання прав для лідерок-жінок спільноти ЛВНІ обласний рівень лідерки-жінки спільноти 
ЛВНІ

Підвищено рівень знань лідерок-
спільноти ЛВНІ 2019

Благодійна 
організація 
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ 
НАРКОЗАЛЕЖНИХ 
ЖІНОК "ВОНА"

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

30000 810445

Програмний напрям 4: Юридичні послуги щодо ВІЛ і туберкульозу

Розширення системи громадських радників/юристів для достатнього рівня охоплення юридичними 
послугами у всіх областях і містах із значною концентрацією осіб, віднесених до ключових груп, людей, 
які живуть з ВІЛ, людей з туберкульозом; робота з атестації, контролю якості та інституціоналізації 
системи громадських радників/параюристів з урахуванням гендерних підходів

24 області+м. Київ
особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом

щорічно надається щонайменше 
4000 консультацій та ведеться 150 
кейсів

особи, віднесені до ключових груп, люди, 
які живуть з ВІЛ, люди з туберкульозом, 
які цього потребують, охоплені послугами 
з надання правової допомоги

в усіх регіонах охоплення (24 області та 
м. Київ) створено відповідні умови і 
організовано доступ для отримання 
консультацій і ведення кейсів для осіб, 
віднесених до ключових груп, людей, які 
живуть з ВІЛ, людей з туберкульозом;
упродовж року планується надати 
щонайменше 4000 консультацій та 
ведення 150 кейсів

2020 НУО, Міністерство 
юстиції

комплексна 
відповідь 5851 24 140436 24 140436 24 140436 24 140436 561742 15175379

Створення правової мережі юристів по ВІЛ та туберкульозу для захисту прав груп ризику, людей які 
живуть з ВІЛ і людей, які хворіють на туберкульоз 24 області

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом

4000 консультацій, юридичний 
супровід  240 досудових та 70 
стратегічних справ

створення успішних правових прецедентів 
вирішення проблем бенефіціарів проетку, 
які повязані із порушенням їх прав, 
шляхом отримання ними кваліфікованої 
юридичної допомоги у формі 
консультацій та юридичного супроводу 
досудових та стратегічних кейсів.

2019-2020 БО "100 Відсотків 
Життя" Глобальний Фонд 116277,33 3141215

Надання правової допомоги у вирішення кейсів представникам спільноти ЛВНІ національний рівень ЛВНІ 80 кейсів кількість юридичних кейсів 2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342742 342742

Захист прав жінок з груп ризику у випадках гендерно-обумовленого насильства та домашнього 
насильства обласний рівень

жінки, які живуть з ВІЛ, 
жінки-ЛВНІ, секс-робота, 
трансгендери

створена мережа навчених адвокатів 
щодо випадків гендерно-обумовленого 
насильства та домашнього насильства, 
яка надає правову допомогу особам, які 
зазнали насильства; методологія для 
адвокатів з питань гендерного насильства 
у відношенні вразливих жінок 
підготовлена

2019
ГО "Асоціація жінок-
юристок України 
"ЮРФЕМ"

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

30000 810445

Надання ВІЛ, ТБ-сервісними НУО, самоорганізаціями спільнот допомоги ЛВІН і колишнім і чинним 
засудженим, особам без визначеного місця проживання, у відновленні документів з метою отримання 
ними доступу до ТБ- та ВІЛ-послуг

24 області та м.Київ
юристи і соціальні 
працівники ТБ - і ВІЛ-
сервісних організацій

2 тренінг по 25 людей щорічно, по 2 
представники з кожної області; 
радники з юридичних питань 
мережі юристів залучені в якості 
інструкторів 

юристи та соціальні працівники ТБ- і ВІЛ-
сервісних НУО пройшли навчання щодо 
алгоритму відновлення документів, 
вирішення питань, що стосуються прав на 
працевлаштування, прав на отримання 
соціальної допомоги, прав на охорону 
здоров’я для колишніх в’язнів, і 
забезпечені відповідними інструментами 
/інформацією

щонайменше 200 соціальних 
працівників та юристів в усіх регіонах 
пройдуть навчання щодо алгоритму 
відновлення документів, вирішення 
питань, що стосуються прав на 
працевлаштування, прав на отримання 
соціальної допомоги, прав на охорону 
здоров’я для колишніх в’язнів, і 
забезпечені відповідними 
інструментами /інформацією;
Щонайменше 75% працівників, які 
пройшли навчання, розпочнуть 
надавання відповідних послуг клєнтам 
НУО

2020

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
засуджених)

комплексна 
відповідь 3 325 2 6650 2 6650 2 6650 2 6650 26600 718606

Тренінги для юристів/адвокатів, які надають безкоштовну правову допомогу, і стимулювання надання 
безкоштовних послуг шляхом створення бази даних юристів/адвокатів, здатних (обізнаних і 
 толерантних) працювати з групами підвищеного ризику та їхніми запитами на безоплатній або платній 
основі з урахуванням гендерних підходів

національний рівень

юристи державної 
безоплатної правової 
допомоги, юристи, які 
надають pro-bono послуги, 
юридичні клініки при вищих 
навчальних закладах

Проведено тренінги для 
щонайменше 1200 юристів 
державної безоплатної правової 
допомоги, які надають безкоштовну 
правову допомогу;
(Всього по Україні 553 центри, що 
надають безкоштовну правову 
допомогу, від 1 до 3 юристів від 
кожного центру) 

Система БПД надає послуги з питань 
охорони здоров'я, включаючи щодо 
доступу до послуг ключових груп 
ширшому колу осіб. 

В рамках роботи юридичних клінік 
студенти юристи долучилися до 
розв'язання теоретичних і практичних 
юридичних кейсів з якими зустрічаються 
групи підвищеного ризику та отримали 
можливість пройти стажування в 
юридичних сервісах ВІЛ сервісних НУО та 
/ або громадських приймальнях УГС тощо

В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про порушення, 
створено базу даних юристів, (обізнаних і 
толерантних), готових працювати з 
групами підвищеного ризику та їхніми 
запитами на безоплатній або платній 
основі. 

Юристи, які представляють 
щонайменше 85% державних центрів 
безкоштовної правової допомоги 
прийняли участь в тренінгах;
Очікувана кількість учасників тренінгів 
1200 юристів державних центрів 
безкоштовної правової допомоги;
Надано технічну і фінансову підтримку 
роботі 10 студентським юридичним 
клінікам. Щонайменше 30 учасників 
студентських клінік, щорічно, 
залучаються до роботи ВІЛ-сервісних 
НУО, на юридичне стажування і для 
допомоги в наданні юридичних 
консультацій клієнтам НУО;
В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про 
порушення, створено базу даних 
юристів, (обізнаних і толерантних), 
готових працювати з групами 
підвищеного ризику та їхніми запитами 
на безоплатній або платній основі. 

2022 Міністерство юстиції, 
ЦГЗ, НУО

комплексна 
відповідь 7226 8 57808 8 57808 8 57808 0 173423 4684991

Тренінги для юристів/адвокатів, які надають безкоштовну правову допомогу, і стимулювання надання 
безкоштовних послуг шляхом створення бази даних юристів/адвокатів, здатних (обізнаних і 
 толерантних) працювати з групами підвищеного ризику та їхніми запитами на безоплатній або платній 
основі з урахуванням гендерних підходів

національний рівень

юристи державної 
безоплатної правової 
допомоги, юристи, які 
надають pro-bono послуги, 
юридичні клініки при вищих 
навчальних закладах

Надано підтримку щонайменше 10 
студентським юридичним клінікам 

Система БПД надає послуги з питань 
охорони здоров'я, включаючи щодо 
доступу до послуг ключових груп 
ширшому колу осіб. 

В рамках роботи юридичних клінік 
студенти юристи долучилися до 
розв'язання теоретичних і практичних 
юридичних кейсів з якими зустрічаються 
групи підвищеного ризику та отримали 
можливість пройти стажування в 
юридичних сервісах ВІЛ сервісних НУО та 
/ або громадських приймальнях УГС тощо

В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про порушення, 
створено базу даних юристів, (обізнаних і 
толерантних), готових працювати з 
групами підвищеного ризику та їхніми 
запитами на безоплатній або платній 
основі. 

Юристи, які представляють 
щонайменше 85% державних центрів 
безкоштовної правової допомоги 
прийняли участь в тренінгах;
Очікувана кількість учасників тренінгів 
1200 юристів державних центрів 
безкоштовної правової допомоги;
Надано технічну і фінансову підтримку 
роботі 10 студентським юридичним 
клінікам. Щонайменше 30 учасників 
студентських клінік, щорічно, 
залучаються до роботи ВІЛ-сервісних 
НУО, на юридичне стажування і для 
допомоги в наданні юридичних 
консультацій клієнтам НУО;
В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про 
порушення, створено базу даних 
юристів, (обізнаних і толерантних), 
готових працювати з групами 
підвищеного ризику та їхніми запитами 
на безоплатній або платній основі. 

2022 Міністерство юстиції, 
ЦГЗ, НУО

комплексна 
відповідь 1000 10 10000 10 10000 10 10000 10 10000 40000 1080594



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Тренінги для юристів/адвокатів, які надають безкоштовну правову допомогу, і стимулювання надання 
безкоштовних послуг шляхом створення бази даних юристів/адвокатів, здатних (обізнаних і 
 толерантних) працювати з групами підвищеного ризику та їхніми запитами на безоплатній або платній 
основі з урахуванням гендерних підходів

національний рівень

юристи державної 
безоплатної правової 
допомоги, юристи, які 
надають pro-bono послуги, 
юридичні клініки при вищих 
навчальних закладах

В рамках національного веб-
порталу, який містить інформацію 
про порушення, створити базу 
даних юристів, (обізнаних і 
толерантних), готових працювати з 
групами підвищеного ризику та 
їхніми запитами на безоплатній або 
платній основі. Ця база даних 
повинна використовуватися для 
розвитку широкої юридичної 
мережі, яка охоплюватиме як великі 
та малі міста, так і сільські райони, 
де на сьогодні правова допомога 
зовсім не надається

Система БПД надає послуги з питань 
охорони здоров'я, включаючи щодо 
доступу до послуг ключових груп 
ширшому колу осіб. 

В рамках роботи юридичних клінік 
студенти юристи долучилися до 
розв'язання теоретичних і практичних 
юридичних кейсів з якими зустрічаються 
групи підвищеного ризику та отримали 
можливість пройти стажування в 
юридичних сервісах ВІЛ сервісних НУО та 
/ або громадських приймальнях УГС тощо

В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про порушення, 
створено базу даних юристів, (обізнаних і 
толерантних), готових працювати з 
групами підвищеного ризику та їхніми 
запитами на безоплатній або платній 
основі. 

Юристи, які представляють 
щонайменше 85% державних центрів 
безкоштовної правової допомоги 
прийняли участь в тренінгах;
Очікувана кількість учасників тренінгів 
1200 юристів державних центрів 
безкоштовної правової допомоги;
Надано технічну і фінансову підтримку 
роботі 10 студентським юридичним 
клінікам. Щонайменше 30 учасників 
студентських клінік, щорічно, 
залучаються до роботи ВІЛ-сервісних 
НУО, на юридичне стажування і для 
допомоги в наданні юридичних 
консультацій клієнтам НУО;
В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про 
порушення, створено базу даних 
юристів, (обізнаних і толерантних), 
готових працювати з групами 
підвищеного ризику та їхніми запитами 
на безоплатній або платній основі. 

2022 Міністерство юстиції, 
ЦГЗ, НУО

комплексна 
відповідь 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2400 64836

Тренінги для юристів/адвокатів, які надають безкоштовну правову допомогу, і стимулювання надання 
безкоштовних послуг шляхом створення бази даних юристів/адвокатів, здатних (обізнаних і 
 толерантних) працювати з групами підвищеного ризику та їхніми запитами на безоплатній або платній 
основі з урахуванням гендерних підходів

національний рівень

юристи державної 
безоплатної правової 
допомоги, юристи, які 
надають pro-bono послуги, 
юридичні клініки при вищих 
навчальних закладах

1) проведено тренінги для 
щонайменше 1200 юристів 
державної безоплатної правової 
допомоги, які надають безкоштовну 
правову допомогу; 2) надано 
підтримку щонайменше 10 
студентським юридичним клінікам;   
3) в рамках національного веб-
порталу, який містить інформацію 
про порушення, створити базу 
даних юристів, (обізнаних і 
толерантних), готових працювати з 
групами підвищеного ризику та 
їхніми запитами на безоплатній або 
платній основі. Ця база даних 
повинна використовуватися для 
розвитку широкої юридичної 
мережі, яка охоплюватиме як великі 
та малі міста, так і сільські райони, 
де на сьогодні правова допомога 
зовсім не надається

система БПД надає послуги з питань 
охорони здоров'я, включаючи щодо 
доступу до послуг ключових груп 
ширшому колу осіб; в рамках роботи 
юридичних клінік студенти юристи 
долучилися до розв'язання теоретичних і 
практичних юридичних кейсів з якими 
зустрічаються групи підвищеного ризику 
та отримали можливість пройти 
стажування в юридичних сервісах ВІЛ 
сервісних НУО та / або громадських 
приймальнях УГС тощо; в рамках 
національного веб-порталу, який містить 
інформацію про порушення, створено 
базу даних юристів, (обізнаних і 
толерантних), готових працювати з 
групами підвищеного ризику та їхніми 
запитами на безоплатній або платній 
основі. 

юристи, які представляють щонайменше 
85% державних центрів безкоштовної 
правової допомоги прийняли участь в 
тренінгах;
очікувана кількість учасників тренінгів 
1200 юристів державних центрів 
безкоштовної правової допомоги;
надано технічну і фінансову підтримку 
роботі 10 студентським юридичним 
клінікам. Щонайменше 30 учасників 
студентських клінік, щорічно, 
залучаються до роботи ВІЛ-сервісних 
НУО, на юридичне стажування і для 
допомоги в наданні юридичних 
консультацій клієнтам НУО;
В рамках національного веб-порталу, 
який містить інформацію про 
порушення, створено базу даних 
юристів, (обізнаних і толерантних), 
готових працювати з групами 
підвищеного ризику та їхніми запитами 
на безоплатній або платній основі. 

2022 Міністерство юстиції, 
ЦГЗ, НУО

комплексна 
відповідь 68408 68408 68408 10600 215823 5830420

Розвиток медичного права як дисципліни та окремої сертифікованої спеціалізації в рамках Національної 
Асоціації Адвокатів України; підготовка мережі адвокатів (на базі НАУ, в тому числі з числа БПД), які 
спеціалізуються на медичному праві та готові надавати правовий захист вразливим групам

національний рівень

приватні адвокати, адвокати, 
які беруть участь в наданні 
безоплатної правової 
допомоги

Створено Комітет з медичного права та 
сертифікований навчальний курс, який в 
тому числі містить модуль з захисту прав 
вразливих груп населення

2019

Всеукраїнська 
благодійна 
організація 
«Українська 
Фундація Правової 
Допомоги»

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

60000 1620891

Посилення та розширення механізму проведення громадсько-парламентських розслідувань для 
найбільш серйозних випадків порушення прав (напр., навчання та підтримка регіональних команд, які 
проводять громадські розслідування)

24 області

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом, 
юристи

90 представників ГПР, активістів, 
юристів
6 регіональних груп протягом 3-х 
років

Проведено навчання для щонайменше 90 
представників ГПР, юристів, активістів 

3 тренінги для представників ГПР, 
юристів, активістів. 2022 НУО комплексна 

відповідь 5927 1 5927 1 5927 1 5927 0 17780 480327

Посилення та розширення механізму проведення громадсько-парламентських розслідувань для 
найбільш серйозних випадків порушення прав (напр., навчання та підтримка регіональних команд, які 
проводять громадські розслідування)

24 області

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом, 
юристи

90 представників ГПР, активістів, 
юристів
6 регіональних груп

Надано підтримку 6 регіональним групам 
(3 одноразові гонорари в розмірі $400 
для 18
осіб) щорічно виплата

Видано 18 гонорарів для 6-х 
представників регіональних груп для 
підтримки їх діяльності 

2022 НУО комплексна 
відповідь 400 18 7200 18 7200 18 7200 18 7200 28800 778028

Посилення та розширення механізму проведення громадсько-парламентських розслідувань для 
найбільш серйозних випадків порушення прав (напр., навчання та підтримка регіональних команд, які 
проводять громадські розслідування)

24 області

особи, віднесені до ключових 
груп, люди, які живуть з ВІЛ, 
люди з туберкульозом, 
юристи

90 представників ключових груп, 
активістів, юристів
6 регіональних груп

1) проведено навчання для щонайменше 
90 представників ключових груп, юристів, 
активістів;                                           2) надано 
підтримку 6 регіональним групам 
щорічно виплата

3 тренінги для представників ключових 
груп, юристів, активістів.
Видано 18 гонорарів для 6-х 
представників регіональних груп для 
підтримки їх діяльності 

2022 НУО комплексна 
відповідь 13127 13127 13127 7200 46580 1258354

Навчання лідерів з числа спільнот методам здійснення громадських розслідувань національний рівень лідери спільнот ключових 
груп 2019

ГО "Експертний 
центр з прав 
людини"

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

100000 2701485

Програмний напрям 5: Моніторинг і реформування законів, підзаконних актів і політик, 
пов’язаних із ВІЛ і туберкульозом

Створення та підтримка роботи парламентської платформи щодо проблем протидії ВІЛ та туберкульозу національний рівень народні депутати

парламентська платформа сприяє роботі 
над законодавчими бар'єрами для 
забезпечення доступу до послуг з ВІЛ та 
ТБ

2019 ВРУ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 30 3452 30 3452 30 3452 13809 373039

Внесення змін у закони, що регулюють монополії на лікарські засоби, для покращення економічної 
доступності лікарських засобів для людей, які живуть з ВІЛ та людей з туберкульозом національний рівень ВРУ, ЦОВВ

дві розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2021

Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі, 
МОЗ, ЦГЗ, НУО

комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 30 3452 30 3452 30 3452 13809 373039

Оцінка впливу ТРІПС+ положень на доступність препаратів для лікування ВІЛ, туберкульозу або вірусних 
гепатитів національний рівень ВРУ, МЕРТ, МОЗ, МЗС

обізнаність парламентарів та 
представників МЕРТ, МОЗ, МЗС 
підвищено, щодо потенційних негативних 
наслідків положень ТРІПС+ 

кількість нормативних актів поданих на 
розгляд уряду або зареєстрованих в ВРУ 
щодо зменшення негативного впливу 
ТРІПС-плюс положень

2020 БО "100 Відсотків 
Життя" Глобальний фонд 34218,09 924397

Адвокація оптимізації режимів лікування ВІЛ та МР-ТБ з відповідними змінами до прав інтелектуальної 
власності та патентної політики національний рівень ВРУ, МЕРТ, МОЗ

обізнаність парламентарів та 
представників МЕРТ, МОЗ, МЗС 
підвищено, щодо потреби в здійсненні 
патентної реформи відносно лікарських 
засобів

кількість нормативних актів поданих на 
розгляд уряду або зареєстрованих в ВРУ 
щодо патентної реформи

2020 БО "100 Відсотків 
Життя" Глобальний фонд 123599,54 3339023



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо
 1.Декриміналізації вживання, зберігання, вирощування, транспортування для власних потреб шляхом 

підвищення мінімального порогу притягнення до кримінальної відповідальності за зберігання 
наркотиків та скасування відповідних статей Кримінального кодексу та КпАП;

 2.Декриміналізації передачі та загрози передачі ВІЛ-інфекції;
 3.Адвокація закону про лікування та реабілітацію людей, які вживають наркотики, за рахунок 

державного бюджету через систему безкоштовних для пацієнта реабілітаційних центрів; 
 4.Інтеграції системи пенітенціарної медицини із системою надання медичної допомоги МоЗ.. 
 5.Створення правових підстав для запровадження ЗПТ та їх широкого застосування у в’язницях; 

встановлення правових гарантій надання АРТ, протитуберкульозного лікування та ЗПТ при переведенні 
засуджених з однієї установи до іншої та під час проведення слідчих дій/судових засідань; 

 6.Забезпечення інтегрованого підходу, який би дозволяв жінці отримувати ЗПТ, засоби контрацепції, 
АРТ і протитуберкульозні препарати в одному місці;

 7.Реформування системи реєстрації та обліку людей, які вживають наркотики: перегляд) положень про 
реєстрацію споживачів наркотиків, захист особистих даних зареєстрованих пацієнтів;

 8.Перегляд регулювання інституту позбавлення батьківських прав в частині позбавлення батьківських 
прав осіб з ознаками захворювання на алкоголізм та наркоманію;

 9.Внести зміни до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою вилучення 
норми щодо пред’явлення документа про відсутність ВІЛ-інфекції або активної форми ТБ для видачі віз 
на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства;

 10.Запровадити політику доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ або ТБ (у 
тому числі дітей), через внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію 
паліативної допомоги в Україні», а саме вилучити із зазначеного наказу норму, яка забороняє пацієнтам, 
хворим на туберкульоз та на ВІЛ-інфекцію/СНІД, отримувати паліативну допомогу у спеціалізованих 
лікувально-профілактичних закладах. 
. 

національний рівень ВРУ, ЦОВВ робота консультанта, 1 рік -60 днів, 
2,3 та 4 роки по 30 днів

5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2022

ЦГЗ, БО "100 
Відсотків Життя", 
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я", 
організації, які 
об'єднують 
представників 
ключових груп

комплексна 
відповідь 115,07 60 6904 30 3452 30 3452 30 3452 17261 466298

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо
 1.Декриміналізації вживання, зберігання, вирощування, транспортування для власних потреб шляхом 

підвищення мінімального порогу притягнення до кримінальної відповідальності за зберігання 
наркотиків та скасування відповідних статей Кримінального кодексу та КпАП;

 2.Декриміналізації передачі та загрози передачі ВІЛ-інфекції;
 3.Адвокація закону про лікування та реабілітацію людей, які вживають наркотики, за рахунок 

державного бюджету через систему безкоштовних для пацієнта реабілітаційних центрів; 
 4.Інтеграції системи пенітенціарної медицини із системою надання медичної допомоги МоЗ.. 
 5.Створення правових підстав для запровадження ЗПТ та їх широкого застосування у в’язницях; 

встановлення правових гарантій надання АРТ, протитуберкульозного лікування та ЗПТ при переведенні 
засуджених з однієї установи до іншої та під час проведення слідчих дій/судових засідань; 

 6.Забезпечення інтегрованого підходу, який би дозволяв жінці отримувати ЗПТ, засоби контрацепції, 
АРТ і протитуберкульозні препарати в одному місці;

 7.Реформування системи реєстрації та обліку людей, які вживають наркотики: перегляд) положень про 
реєстрацію споживачів наркотиків, захист особистих даних зареєстрованих пацієнтів;

 8.Перегляд регулювання інституту позбавлення батьківських прав в частині позбавлення батьківських 
прав осіб з ознаками захворювання на алкоголізм та наркоманію;

 9.Внести зміни до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою вилучення 
норми щодо пред’явлення документа про відсутність ВІЛ-інфекції або активної форми ТБ для видачі віз 
на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства;

 10.Запровадити політику доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ або ТБ (у 
тому числі дітей), через внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію 
паліативної допомоги в Україні», а саме вилучити із зазначеного наказу норму, яка забороняє пацієнтам, 
хворим на туберкульоз та на ВІЛ-інфекцію/СНІД, отримувати паліативну допомогу у спеціалізованих 
лікувально-профілактичних закладах. 
. 

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
5 круглих столів (на 20 осіб),  1 рік -2 
захода, 2,3 та 4 роки- по одному 
заходу

5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2022

ЦГЗ, БО "100 
Відсотків Життя", 
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я", 
організації, які 
об'єднують 
представників 
ключових груп

комплексна 
відповідь 1468 2 2936 1 1468 1 1468 1 1468 7341 198302

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо
 1.Декриміналізації вживання, зберігання, вирощування, транспортування для власних потреб шляхом 

підвищення мінімального порогу притягнення до кримінальної відповідальності за зберігання 
наркотиків та скасування відповідних статей Кримінального кодексу та КпАП;

 2.Декриміналізації передачі та загрози передачі ВІЛ-інфекції;
 3.Адвокація закону про лікування та реабілітацію людей, які вживають наркотики, за рахунок 

державного бюджету через систему безкоштовних для пацієнта реабілітаційних центрів; 
 4.Інтеграції системи пенітенціарної медицини із системою надання медичної допомоги МоЗ.. 
 5.Створення правових підстав для запровадження ЗПТ та їх широкого застосування у в’язницях; 

встановлення правових гарантій надання АРТ, протитуберкульозного лікування та ЗПТ при переведенні 
засуджених з однієї установи до іншої та під час проведення слідчих дій/судових засідань; 

 6.Забезпечення інтегрованого підходу, який би дозволяв жінці отримувати ЗПТ, засоби контрацепції, 
АРТ і протитуберкульозні препарати в одному місці;

 7.Реформування системи реєстрації та обліку людей, які вживають наркотики: перегляд) положень про 
реєстрацію споживачів наркотиків, захист особистих даних зареєстрованих пацієнтів;

 8.Перегляд регулювання інституту позбавлення батьківських прав в частині позбавлення батьківських 
прав осіб з ознаками захворювання на алкоголізм та наркоманію;

 9.Внести зміни до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою вилучення 
норми щодо пред’явлення документа про відсутність ВІЛ-інфекції або активної форми ТБ для видачі віз 
на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства;

 10.Запровадити політику доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ або ТБ (у 
тому числі дітей), через внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію 
паліативної допомоги в Україні», а саме вилучити із зазначеного наказу норму, яка забороняє пацієнтам, 
хворим на туберкульоз та на ВІЛ-інфекцію/СНІД, отримувати паліативну допомогу у спеціалізованих 
лікувально-профілактичних закладах. 
. 

національний рівень ВРУ, ЦОВВ

робота консультанта, 1 рік -60 днів, 
2,3 та 4 роки по 30 днів; 5 круглих 
столів (на 20 осіб),  1 рік -2 захода, 
2,3 та 4 роки- по одному заходу

5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2022

ЦГЗ, БО "100 
Відсотків Життя", 
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я", 
організації, які 
об'єднують 
представників 
ключових груп

комплексна 
відповідь 0 9841 4920 4920 4920 24601 664601

Заходи з декриміналізації споживачів наркотиків, зменшення стигми та дискримінації національний рівень

активісти спільноти 
споживачів, соціальні та 
медичні працівники, особи, 
що приймають рішення

Не менше 5 000 осіб на рік

проаналізовано та публічно представлено 
судову статистику засуджених за 
незаконне зберігання наркотиків без 
мети збуту за ч.1 ст.309 КК України 
Підвищення рівня знань активістів 
спільноти ЛВН та полісімейкерів щодо 
правових аспектів декриміналізації, 
зменшення стигми та дискримінації 
наркоспоживачі Підвищення рівня 
поінформованості ЗМІ, полісімейкерів та 
загального населення щодо 
проблематики декриміналізації, 
зменшення стигми та дискримінації 
Зменшення фактичного рівня 
криміналізації наркозалежних людей

розроблено проект Наказу МОЗ України 
№ 188/2000 р "Про внесення змін до 
Таблиць невеликих, великих та особливо 
великих розмірів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, які 
знаходяться у незаконному обігу" МОЗ 
України затверджено зміни до Наказу 
Наказ зареєстровано у Мінюсті України 
На 30% зменшено кількість осіб (у т.ч. 
наркозалежних), засуджених за 
незаконне зберігання наркотиків без 
мети збуту за ч.1 ст.309 КК України На 
30% зменшено кількість осіб (у т.ч. 
наркозалежних), які відбувають 
покарання у вигляді реальних термінів 
позбавлення волі за зберігання 
наркотиків без мети збуту за ч.1 ст.309 
КК України

2019-2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 134957 3645843

Розробка та адвокація законопроекту з декриміналізації людей, які вживають наркотики національний рівень ВРУ законопроект зареєстрований у Верховній 
Раді України 2019

ГО "Євразійський 
інститут 
наркополітики"

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

50000 1350742

Адвокація зміни правил кризових центрів, згідно яких вони прийматимуть жінок з ВІЛ та 
наркозалежних жінок національний рівень кризові центри

змінено правила кризових центрів, що 
дозволяє надання послуг кризових 
центрів жінкам з ВІЛ та наркозалежним 
жінкам

2019 ВБО "Конвіктус 
Україна"

Міжнародний 
фонд 
"Відродження"

30000 810445

Впровадити план заходів для декриміналізації вживання наркотиків в Україні. національний рівень

Верховна рада, комітети, 
координаційна рада з питань 
протидії туберкульозу та 
ВІЛ/СНІД

Не менш ніж по одному документу 
на кожне міністрество буде 
затверджено

кількість  змінених за участі 
представників спільноти ЛВН НПА,що 
дискримінують ЛВН

2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342742 342742
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Адвокація змін Кримінального Кодексу України в частині видалення статті 309 або певних її частин національний рівень

Верховна рада, комітети, 
координаційна рада з питань 
протидії туберкульозу та 
ВІЛ/СНІД

кількість адвокаційних подань щодо 
питання змін Кримінального Кодексу 
України в частині видалення статті 309 
або певних її частин   (адвокаційні 
подання - листи/звернення/участь у 
засіданнях  робочих груп, участь у 
адвокаційних компаніях, зверненння у 
ЗМІ тощо)

2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342743 342743

Адвокація перегляду наказу МОЗ №188 національний рівень МОЗ 1 наказ

кількість адвокаційних подань щодо 
питання перегляду наказу МОЗ № 188   
(адвокаційні подання - 
листи/звернення/участь у засіданнях  
робочих груп, участь у адвокаційних 
компаніях, зверненння у ЗМІ тощо)

2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342744 342744

Підготовка проектів змін до існуючого законодавства України, які усувають правові бар’єри ЛВНІ в 
доступі до послуг з профілактики та лікування національний рівень

Верховна рада, комітети, 
координаційна рада з питань 
протидії туберкульозу та 
ВІЛ/СНІД

2 проекта змін

кількість проектів змін до існуючого 
законодавства України, які усувають 
правові бар’єри ЛВНІ в доступі до послуг з 
профілактики та лікування, розроблених 
і поданих

2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342745 342745

Програмний напрям 6: Забезпечення конфіденційності та недоторканості інформації

З метою забезпечення конфіденційності даних про ВІЛ або ТБ статус: 
- розробити і впровадити єдині реєстри ВІЛ-позитивних та ТБ пацієнтів (або удосконалити модуль 
менеджера Е-ТБ з персоналізації даних пацієнта та персонального коду для кожного пацієнта) з 
відповідними системами захисту даних і забезпечення конфіденційності;
- доповнити посадові інструкції медичних працівників, які мають доступ до конфіденційної інформації, в 
тому числі про ВІЛ-інфікованих пацієнтів та людей з ТБ, вимогами щодо захисту персональних даних та 
збереження конфіденційності;
- включити вимогу щодо захисту конфіденційної інформації про пацієнтів до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з медичної практики – для запобігання порушенню 
конфіденційності з боку надавачів медичних послуг;
- доповнити стандарти акредитації ЗОЗ вимогою про дотримання принципу конфіденційності 
інформації щодо ВІЛ-інфікованих пацієнтів та людей з ТБ (розділ щодо прав, обов’язків та безпеки 
пацієнтів).

національний рівень медичні працівники

Покращився модуль в E-TB Manager по 
персоналізації
даних пацієнтів. Покращилась 
персональна кодифікація.

2020 ЦГЗ комплексна 
відповідь 115,07 60 6904 0 0 0 6904 186519

Внести зміни в українське законодавство з метою детального регулювання конфіденційності захисту 
діагнозу ТБ національний рівень медичні працівники Відповідні зміни внесені до законодавства 2020

Верховна Рада 
України, МОЗ, 
Міністерство 
соціальної політики, 
Міністерство
юстиції

комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 0 0 0 3452 93260

Вимірювання рівня розголошення статусу в рамках визначення індексу стигми у зв’язку з ТБ та ВІЛ національний рівень особи, які приймають 
рішення

Виміряно рівень дотримання 
конфіденційності та недоторканості 
інформації

Включення до Індексу стигми ТБ та 
ВІЛ питань щодо розголошення ВІЛ 
або ТБ-статусу, конфіденційності та
недоторканості інформації 

2019 і 2021 НУО комплексна 
відповідь 17954 0,2 3591 0 0 0 3591 97007

Комплексні та заплановані заходи щодо відповіді на 
бар’єри з прав людини для доступу до послуг з 
профілактики та лікування ВІЛ на 2019-2022 рр. 
Програмний напрям 1: Зниження рівня стигми та дискримінації щодо ВІЛ

Розроблення і реалізація загальнонаціональних інформаційних кампаній з протидії стигмі та 
дискримінації, адаптованих до конкретної аудиторії (включаючи дітей та підлітків) та каналу, в тому 
числі для окремих спільнот

всі обласні центри і 
великі міста загальне населення 

загальне населення великих міст 
(більше 100 тис. мешканців) складає 
15.3 млн. (у віці 14-55 років - 8.8 
млн.). Очікується, що з 
повідомленнями інформаційної 
кампанії проконтактує 
щонайменше від 10% до 15% 
населення великих міст у віці 14-55 
років.

охоплення більш широких верств 
населення інформаційною кампанією 
побічно сприяло зниженню рівня стигми 
та дискримінації в суспільстві 

1) загальнонаціональна інформаційна 
кампанія з протидії стигмі та 
дискримінації по відношенню до людей, 
які живуть з ВІЛ  
(бігборди/малоформатні щити, 
соціальні мережі, ТВ- і радіошоу) – 2 за 5 
років

2) загальнонаціональна інформаційна 
кампанія з протидії стигмі та 
дискримінації до відношенню до 
ключових груп інфікування ВІЛ 
(соціальні мережі, 
бігборди/малоформатні щити) – 2 за 5 
років

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 18345 2 36690 0 2 36690 0 73380 1982350

Забезпечити представництво представників спільноти людей, які вживають наркотики, у консультативно-
дорадчих органах на національному та регіональному рівнях 5 областей координаційні ради 5 представників спільноти ЛВІН

5 представників спільноти ЛВІН увійшли 
до складу консультаційно-дорадчих 
органів

2019 БО "БФ "ВОЛНА"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

342742 342742

Соціальні медіа для ЧСЧ в процесі планування в процесі планування в процесі планування в процесі планування в процесі планування 2019-2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 97386,01 2630868

Підвищення обізнаності суспільства щодо прав ключових груп населення, підвищення толерантності та 
скорочення рівня стигматизації та дискримінації, підвищення обізнаності суспільства щодо доступу до 
послуг з профілактики та зменшення шкоди

національний та 
регіональний рівень

особи, що приймають 
рішення, громадські 
активісти, загальне населення

1) заходи спрямовані проти 
дискримінації людей - 
представників ключових спільнот, 
спрямовані на правоохоронців, 
медичних працівників, журналістів: 
громадські акції, візити на місця / 
навчальні поїздки, прес-
конференції, круглі столи.
 2) проведення громадських заходів 
на національному та регіональному 
рівнях за активної участі 
зацікавлених сторін (2 заходи на 
рік)

зменшення рівня стигматизації та 
дискримінації щодо представників 
ключових спільнот. Підвищення 
мотивації суспільства до змін у 
наркополітиці та підвищення рівня 
толерантності суспільства.

1) заходи спрямовані проти 
дискримінації людей - представників 
ключових спільнот, спрямовані на 
правоохоронців, медичних працівників, 
журналістів: громадські акції, візити на 
місця / навчальні поїздки, прес-
конференції, круглі столи.
 2) проведення громадських заходів на 
національному та регіональному рівнях 
за активної участі зацікавлених сторін (2 
заходи на рік)

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 19763 533894

Аналіз бар'єрів по доступу до послуг для людей, які вживають стимулятори, враховуючи гендерні аспекти національний рівень особи, що приймають 
рішення

операційне дослідження щодо 
виявлення бар'єрів у сфері прав 
людини, з якими стикаються ті, хто 
використовує стимулятори у доступі 
до послуг з профілактики, 
лікування та догляду та потенційні 
втручання/способи впровадження 
програм, які б працювали найкраще 
для створення умов для реалізації 
прав та розширення доступу до 
послуг для такої маргіналізованої 
групи

дослідження покаже фактичні потреби, 
покаже вектор активності адвокації 
захисту прав людей, які використовують 
стимулятори.

в процесі планування 2019-2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 30784,13 831629

Надання психологічної допомоги – консультацій і сесій особам, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання заподіянню собі шкоди через внутрішню стигму 24 області, м. Київ

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

Щорічно надається щонайменше 
9000 (30*12*25) психологічних 
консультацій та 1500 (5*12*25) 
терапевтичних сесій (до 4х 
візитів) особам, які зазнали проявів 
стигми та дискримінації, 
запобігання заподіянню собі шкоди 
через внутрішню стигму на базі ВІЛ 
сервісних НУО

Надання психологічних консультацій і 
терапевтичних сесій представникам 
ЛВІН, ЧСЧ, СП, ЛЖВ , які зазнали 
проявів стигми та дискримінації на базі 
ВІЛ-сервісних НУО

Щорічно надається щонайменше 9000 
психологічних консультацій та 1500 
терапевтичних сесій (до 4х візитів) 
особам, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання заподіянню 
собі шкоди через внутрішню стигму на 
базі ВІЛ сервісних НУО

2022 ВІЛ сервісні НУО, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 287 288 82661 288 82661 288 82661 288 82661 330642 8932254
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Надання психологічної допомоги – консультацій і сесій особам, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання заподіянню собі шкоди через внутрішню стигму 24 області, м. Київ

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

Щорічно надається щонайменше 
9000 (30*12*25) психологічних 
консультацій та 1500 (5*12*25) 
терапевтичних сесій (до 4х 
візитів) особам, які зазнали проявів 
стигми та дискримінації, 
запобігання заподіянню собі шкоди 
через внутрішню стигму на базі ВІЛ 
сервісних НУО

Надання психологічних консультацій і 
терапевтичних сесій представникам 
ЛВІН, ЧСЧ, СП, ЛЖВ , які зазнали 
проявів стигми та дискримінації на базі 
ВІЛ-сервісних НУО

Щорічно надається щонайменше 9000 
психологічних консультацій та 1500 
терапевтичних сесій (до 4х візитів) 
особам, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання заподіянню 
собі шкоди через внутрішню стигму на 
базі ВІЛ сервісних НУО

2022 ВІЛ сервісні НУО, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 256 24 6150 24 6150 24 6150 24 6150 24601 664602

Надання психологічної допомоги – консультацій і сесій особам, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання заподіянню собі шкоди через внутрішню стигму 24 області, м. Київ

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

щорічно надається щонайменше 
9000 психологічних консультацій та 
1500 терапевтичних сесій особам, 
які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання 
заподіянню собі шкоди через 
внутрішню стигму на базі ВІЛ 
сервісних НУО

надання психологічних консультацій і 
терапевтичних сесій представникам 
ключових груп та людей, які живуть з 
ВІЛ, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації на базі ВІЛ-сервісних НУО

щорічно надається щонайменше 9000 
психологічних консультацій та 1500 
терапевтичних сесій (до 4х візитів) 
особам, які зазнали проявів стигми та 
дискримінації, запобігання заподіянню 
собі шкоди через внутрішню стигму на 
базі ВІЛ сервісних НУО

2022 ВІЛ-сервісні НУО, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 88811 88811 88811 88811 355244 9596856

Забезпечення підготовки аутріч-працівників з питань прав людини, правозахисного підходу до охорони 
здоров’я і шляхів реагування на повідомлення про порушення прав людини, включаючи 
перенаправлення до існуючих механізмів правового захисту

24 області, м. Київ
аутріч працівники та фахівці, 
які працюють на аутріч 
маршрутах

Оціночна кількість аутріч-
працівників і залучених фахівців
до аутріч-роботи знаходиться на 
рівні 1.5-2.0 тис.
Таким чином, приблизно 1200 
аутріч працівників слід охопити 
навчанням

1200 аутріч-працівників пройшли 
навчання з питань прав людини; Щонайменше 60% аутріч-працівників 

охоплено навчанням з питань прав 
людини

2022 ВІЛ-сервісні НУО, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 3 325 12 39901 12 39901 12 39901 12 39901 159602 4311635

Забезпечення підготовки аутріч-працівників з питань прав людини, правозахисного підходу до охорони 
здоров’я і шляхів реагування на повідомлення про порушення прав людини, включаючи 
перенаправлення до існуючих механізмів правового захисту

24 області, м. Київ
аутріч працівники та фахівці, 
які працюють на аутріч 
маршрутах

Оціночна кількість аутріч-
працівників і залучених фахівців
до аутріч-роботи знаходиться на 
рівні 1.5-2.0 тис.
Таким чином, приблизно 1200 
аутріч працівників слід охопити 
навчанням

 Розроблено і розповсюджено серед ВІЛ-
сервісних НУО
навчальний онлайн-курс 

Щонайменше 60% аутріч-працівників 
охоплено навчанням з питань прав 
людини

2022 ВІЛ-сервісні НУО, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 115,07 45 5178 0 0 0 5178 139890

Забезпечення підготовки аутріч-працівників з питань прав людини, правозахисного підходу до охорони 
здоров’я і шляхів реагування на повідомлення про порушення прав людини, включаючи 
перенаправлення до існуючих механізмів правового захисту

24 області, м. Київ
аутріч працівники та фахівці, 
які працюють на аутріч 
маршрутах

оціночна кількість аутріч-
працівників і залучених фахівців
до аутріч-роботи знаходиться на 
рівні 1.5-2.0 тис., таким чином, 
приблизно 1200 аутріч працівників 
слід охопити навчанням

 1)  1200 аутріч-працівників пройшли 
навчання з питань прав людини; 

2) розроблено і розповсюджено серед ВІЛ-
сервісних НУО
навчальний онлайн-курс

Щонайменше 60% аутріч-працівників 
охоплено навчанням з питань прав 
людини

2022 ВІЛ-сервісні НУО, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 0 45079 39901 39901 39901 164781 4451524

Сеанси комунікації з лідерами громадської думки національний рівень

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

100 людей, які живуть з ВІЛ, 100 людей, 
які вживають наркотики ін'єкційно, 
100 секс працівників і 100 чоловіків, які 
мають секс з чоловіками, пройшли 
навчання з
розвитку комунікаційних навичок і 
навичок виступати перед громадськістю 

2020 НУО комплексна 
відповідь 2 888 5 14439 5 14439 5 14439 5 14439 57756 1560270

Проведення досліджень щодо індексу стигми національний рівень

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ, 
загальне населення

Звіти щодо індексу стигми протягом років 
2 і 4 2021 НУО, ЦГЗ комплексна 

відповідь 12069 1 12069 0 0 1 12069 24139 652102

Підтримка роботи Національної гарячої лінії з питань наркозалежності та ЗПТ як ефективного 
адвокаційного механізму захисту прав СІН та пацієнтів ЗПТ Національний рівень

учасники програм ЗПТ, люди, 
які вживають ін’єкційні 
наркотики, включаючи тих, 
які планують стати 
учасниками ЗПТ, батьки та 
родичі ЛВІН та пацієнтів 
ЗПТ, включаючи членів 
ініціативних груп та 
активістів всеукраїнського 
руху батьків та родичів 
СIН/ЗПТ, медичний персонал 
сайтів ЗПТ, фахівці НУО, які 
працюють в сфері зменшення 
шкоди та/або реалізують 
проекти з медичного та 
психосоціального супроводу 
пацієнтів ЗПТ, представники 
ЗМІ, працівники 
правоохоронних органів

Не менше 3650 консультацій на рік 1. Мінімізація кількості випадків неадекват

не менше 3650 консультацій на рік з 
питань ЗПТ та супутніх проблем 
(наркотична залежність, ВІЛ, вірусні 
гепатити та інше); 120 на рік відкритих 
нових стратегічних проблемних 
випадків супроводу клієнтів з питань 
дотримання прав учасників ЗПТ; не 
менше 70% вирішених стратегічних 
проблемних випадків супроводу 
клієнтів; 24 публікації на рік щодо 
стратегічного проблемного випадку(-
ків) з питань ЗПТ

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 64063 1730652

Виробництво та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів, спрямованих на забезпечення 
знання своїх прав (наприклад, ліфлети/брошури «Керівництво з дискримінації та злочинів, 
обумовлених гомофобією та трансфобією», «Трансгендерні люди в Україні: соціальні бар’єри і 
дискрімінація» та навчальні онлайн курси/лекції)

національний рівень

основна ЦА: люди, які 
вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіки, що 
мають секс з чоловіками, секс 
працівники та люди, які 
живуть з ВІЛ 
(розповсюдження матеріалів 
відбувається через НУО, що 
працюють з ЦА, соціальні 
мережі, публічні заходи 
тощо). Додаткова ЦА: 
персонал НУО, медичні 
установи, навчальні медичні 
заклади, навчальних і 
правових структур 
правоохоронних органів

усі регіональні НУО, які працюють з 
людьми, які вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіками, що мають 
секс з чоловіками, секс 
працівниками та людьми, які 
живуть з ВІЛ отримають доступ до 
інформаційно-освітніх матеріалів. 
1) Матеріали розроблені, 
надруковані ліфлети (2 ліфлети 
тиражем по 25 тис. на 2019), 
матеріали презентовані 
громадськості і до них наданий 
доступ НУО, навчальним медичним 
закладам, медичним установам, 
навчальним і правовим структурам 
правоохоронних органів
2) розробка навчального онлайн-
курсу

розроблено і розповсюджено серед 
регіональних НУО, які працюють з 
людьми, які вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіками, що мають секс з 
чоловіками, секс працівниками та 
людьми, які живуть з ВІЛ доступ до 
інформаційно-освітніх матеріалів 
(ліфлети і навчальні онлайн-курси).
Матеріали надані навчальним медичним 
закладам, медичним установам, 
структурам правоохоронних органів

розроблено ІОМи (підготовлені 2 
брошури і роздруковані тиражем по 25 
тис. примірників і онлайн курс), які 
спрямовані на забезпечення знання 
своїх прав представниками КГ (людьми, 
які вживають наркотики ін'єкційно, 
чоловіками, що мають секс з 
чоловіками, секс працівниками та 
людьми, які живуть з ВІЛ)
Матеріали розповсюджено серед 
щонайменше 95% цільових НУО, для 
подальшого розповсюдження серед 
представників КГ, а також передано 
доступ до онлайн курсу навчальним 
медичних закладам, медичним 
установам, навчальним і правовим 
структурам правоохоронних органів

2022 НУО комплексна 
відповідь 0,37 25000 9188 0 0 0 9188 248199
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Виробництво та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів, спрямованих на забезпечення 
знання своїх прав (наприклад, ліфлети/брошури «Керівництво з дискримінації та злочинів, 
обумовлених гомофобією та трансфобією», «Трансгендерні люди в Україні: соціальні бар’єри і 
дискрімінація» та навчальні онлайн курси/лекції)

національний рівень

основна ЦА: люди, які 
вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіки, що 
мають секс з чоловіками, секс 
працівники та люди, які 
живуть з ВІЛ 
(розповсюдження матеріалів 
відбувається через НУО, що 
працюють з ЦА, соціальні 
мережі, публічні заходи 
тощо). Додаткова ЦА: 
персонал НУО, медичні 
установи, навчальні медичні 
заклади, навчальних і 
правових структур 
правоохоронних органів

усі регіональні НУО, які працюють з 
людьми, які вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіками, що мають 
секс з чоловіками, секс 
працівниками та людьми, які 
живуть з ВІЛ отримають доступ до 
інформаційно-освітніх матеріалів. 
1) Матеріали розроблені, 
надруковані ліфлети (2 ліфлети 
тиражем по 25 тис. на 2019), 
матеріали презентовані 
громадськості і до них наданий 
доступ НУО, навчальним медичним 
закладам, медичним установам, 
навчальним і правовим структурам 
правоохоронних органів
2) розробка навчального онлайн-
курсу

розроблено і розповсюджено серед 
регіональних НУО, які працюють з 
людьми, які вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіками, що мають секс з 
чоловіками, секс працівниками та 
людьми, які живуть з ВІЛ доступ до 
інформаційно-освітніх матеріалів 
(ліфлети і навчальні онлайн-курси).
Матеріали надані навчальним медичним 
закладам, медичним установам, 
структурам правоохоронних органів

розроблено ІОМи (підготовлені 2 
брошури і роздруковані тиражем по 25 
тис. примірників і онлайн курс), які 
спрямовані на забезпечення знання 
своїх прав представниками КГ (людьми, 
які вживають наркотики ін'єкційно, 
чоловіками, що мають секс з 
чоловіками, секс працівниками та 
людьми, які живуть з ВІЛ)
Матеріали розповсюджено серед 
щонайменше 95% цільових НУО, для 
подальшого розповсюдження серед 
представників КГ, а також передано 
доступ до онлайн курсу навчальним 
медичних закладам, медичним 
установам, навчальним і правовим 
структурам правоохоронних органів

2022 НУО комплексна 
відповідь 115,07 0 60 6904 0 0 6904 186519

Виробництво та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів, спрямованих на забезпечення 
знання своїх прав (наприклад, ліфлети/брошури «Керівництво з дискримінації та злочинів, 
обумовлених гомофобією та трансфобією», «Трансгендерні люди в Україні: соціальні бар’єри і 
дискрімінація» та навчальні онлайн курси/лекції)

національний рівень

основна ЦА: люди, які 
вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіки, що 
мають секс з чоловіками, секс 
працівники та люди, які 
живуть з ВІЛ 
(розповсюдження матеріалів 
відбувається через НУО, що 
працюють з ЦА, соціальні 
мережі, публічні заходи 
тощо). Додаткова ЦА: 
персонал НУО, медичні 
установи, навчальні медичні 
заклади, навчальних і 
правових структур 
правоохоронних органів

усі регіональні НУО, які працюють з 
людьми, які вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіками, що мають 
секс з чоловіками, секс 
працівниками та людьми, які 
живуть з ВІЛ отримають доступ до 
інформаційно-освітніх матеріалів. 
1) Матеріали розроблені, 
надруковані ліфлети (2 ліфлети 
тиражем по 25 тис. на 2019), 
матеріали презентовані 
громадськості і до них наданий 
доступ НУО, навчальним медичним 
закладам, медичним установам, 
навчальним і правовим структурам 
правоохоронних органів
2) розробка навчального онлайн-
курсу

розроблено і розповсюджено серед 
регіональних НУО, які працюють з 
людьми, які вживають наркотики 
ін'єкційно, чоловіками, що мають секс з 
чоловіками, секс працівниками та 
людьми, які живуть з ВІЛ доступ до 
інформаційно-освітніх матеріалів 
(ліфлети і навчальні онлайн-курси).
Матеріали надані навчальним медичним 
закладам, медичним установам, 
структурам правоохоронних органів

розроблено ІОМи (підготовлені 2 
брошури і роздруковані тиражем по 25 
тис. примірників і онлайн курс), які 
спрямовані на забезпечення знання 
своїх прав представниками КГ (людьми, 
які вживають наркотики ін'єкційно, 
чоловіками, що мають секс з 
чоловіками, секс працівниками та 
людьми, які живуть з ВІЛ)
Матеріали розповсюджено серед 
щонайменше 95% цільових НУО, для 
подальшого розповсюдження серед 
представників КГ, а також передано 
доступ до онлайн курсу навчальним 
медичних закладам, медичним 
установам, навчальним і правовим 
структурам правоохоронних органів

2022 НУО комплексна 
відповідь 9188 6904 0 0 16092 434718

Розробити та розповсюдити Кодекс професійної поведінки роботодавця, який міститиме основні 
застереження стосовно недопущення дискримінації та стигматизації працівників, які живуть з ВІЛ, а 
також забезпечуватиме конфіденційність і недоторканність особистого життя

національний рівень

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

розроблено проект Кодексу професійної 
поведінки роботодавця упродовж 2019 
року і розповсюджено 1000 примірників 
упродовж 2020 р.

2019 Мінсоцполітики, 
МОЗ, НУО

комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 0 0 0 3452 93260

Розробити та розповсюдити Кодекс професійної поведінки роботодавця, який міститиме основні 
застереження стосовно недопущення дискримінації та стигматизації працівників, які живуть з ВІЛ, а 
також забезпечуватиме конфіденційність і недоторканність особистого життя

національний рівень

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

розроблено проект Кодексу професійної 
поведінки роботодавця упродовж 2019 
року і розповсюджено 1000 примірників 
упродовж 2020 р.

2019 Мінсоцполітики, 
МОЗ, НУО

комплексна 
відповідь 0,37 1000 368 0 0 0 368 9928

Розробити та розповсюдити Кодекс професійної поведінки роботодавця, який міститиме основні 
застереження стосовно недопущення дискримінації та стигматизації працівників, які живуть з ВІЛ, а 
також забезпечуватиме конфіденційність і недоторканність особистого життя

національний рівень

люди, які вживають 
наркотики ін'єкційно, 
чоловіки, що мають секс з 
чоловіками, секс працівники 
та люди, які живуть з ВІЛ

розроблено проект Кодексу професійної 
поведінки роботодавця упродовж 2019 
року і розповсюджено 1000 примірників 
упродовж 2020 р.

2019 Мінсоцполітики, 
МОЗ, НУО

комплексна 
відповідь 0 3820 0 0 0 3820 103188

Програмний напрям 2: Моніторинг і реформування законів, підзаконних актів і політик, 
пов’язаних із ВІЛ

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо:
1.        Внесення ознак сексуальної орієнтації і ґендерної ідентичності (СОҐІ), а де релевантно — також 
ознаки ВІЛ-статусу, до антидискримінаційних положень чинних законів та підзаконних актів, а також 
проектів нормативно-правових актів, які містять антидискримінаційні норми; внесення відповідних 
поправок до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для його 
приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС щодо переліку підстав, за якими 
забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання 
заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону.; 
2.        Декріміналізації добровільного надання сексуальних послуг за винагороду шляхом відміни 
адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності за сутенерство; визнання секс-
роботи  різновидом індивідуальної трудової зайнятості відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД);
3.        Удосконалення нормативно-правового регулювання у зв’язку зі злочинами, скоєними на ґрунті 
нетерпимості, зокрема, за ознаками приналежності потерпілих осіб до групи людей, які живуть з ВІЛ, 
або ключових груп щодо профілактики інфікування ВІЛ;  забезпечення покарання за злочини, скоєні з 
мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна 
орієнтація, ґендерна ідентичність, інвалідність, мова шляхом внесення змін до пункту 3 статті 67, 
частини другої статей 115 «Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 122 «Умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження», 126 «Побої і мордування», 127 «Катування», 129 «Погроза 
вбивством», статті 293 «Групове порушення громадського порядку» Кримінального кодексу України.
4.        Запровадження інституту реєстрованого цивільного партнерства (РЦП) як форми правового 
визнання партнерсько-сімейних стосунків між особами, які належать до однієї документальної статі, з 
одночасним урегулюванням взаємних прав і обов’язків осіб, які перебувають у зареєстрованому 
цивільному партнерстві, у сфері медичних рішень один щодо одного і доступу до інформації медичного 
характеру про партнера/партнерку 
5.        Внесення змін до переліку захворювань, протипоказань до донорства і форм ризикованої 
поведінки, визначених додатком 3 до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її 
компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 1 серпня 2005 р. № 385 “Про інфекційну безпеку 

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2022

ЦГЗ, БО "100 
Відсотків Життя", 
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я", 
організації, які 
об'єднують 
представників 
ключових груп

комплексна 
відповідь 115,07 60 6904 30 3452 30 3452 30 3452 17261 466298

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо:
1.        Внесення ознак сексуальної орієнтації і ґендерної ідентичності (СОҐІ), а де релевантно — також 
ознаки ВІЛ-статусу, до антидискримінаційних положень чинних законів та підзаконних актів, а також 
проектів нормативно-правових актів, які містять антидискримінаційні норми; внесення відповідних 
поправок до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для його 
приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС щодо переліку підстав, за якими 
забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання 
заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону.; 
2.        Декріміналізації добровільного надання сексуальних послуг за винагороду шляхом відміни 
адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності за сутенерство; визнання секс-
роботи  різновидом індивідуальної трудової зайнятості відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД);
3.        Удосконалення нормативно-правового регулювання у зв’язку зі злочинами, скоєними на ґрунті 
нетерпимості, зокрема, за ознаками приналежності потерпілих осіб до групи людей, які живуть з ВІЛ, 
або ключових груп щодо профілактики інфікування ВІЛ;  забезпечення покарання за злочини, скоєні з 
мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна 
орієнтація, ґендерна ідентичність, інвалідність, мова шляхом внесення змін до пункту 3 статті 67, 
частини другої статей 115 «Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 122 «Умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження», 126 «Побої і мордування», 127 «Катування», 129 «Погроза 
вбивством», статті 293 «Групове порушення громадського порядку» Кримінального кодексу України.
4.        Запровадження інституту реєстрованого цивільного партнерства (РЦП) як форми правового 
визнання партнерсько-сімейних стосунків між особами, які належать до однієї документальної статі, з 
одночасним урегулюванням взаємних прав і обов’язків осіб, які перебувають у зареєстрованому 
цивільному партнерстві, у сфері медичних рішень один щодо одного і доступу до інформації медичного 
характеру про партнера/партнерку 
5.        Внесення змін до переліку захворювань, протипоказань до донорства і форм ризикованої 
поведінки, визначених додатком 3 до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її 
компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 1 серпня 2005 р. № 385 “Про інфекційну безпеку 

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2022

ЦГЗ, БО "100 
Відсотків Життя", 
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я", 
організації, які 
об'єднують 
представників 
ключових груп

комплексна 
відповідь 1468 2 2936 1 1468 1 1468 1 1468 7341 198302



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо:
1.        Внесення ознак сексуальної орієнтації і ґендерної ідентичності (СОҐІ), а де релевантно — також 
ознаки ВІЛ-статусу, до антидискримінаційних положень чинних законів та підзаконних актів, а також 
проектів нормативно-правових актів, які містять антидискримінаційні норми; внесення відповідних 
поправок до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для його 
приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС щодо переліку підстав, за якими 
забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання 
заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону.; 
2.        Декріміналізації добровільного надання сексуальних послуг за винагороду шляхом відміни 
адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності за сутенерство; визнання секс-
роботи  різновидом індивідуальної трудової зайнятості відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД);
3.        Удосконалення нормативно-правового регулювання у зв’язку зі злочинами, скоєними на ґрунті 
нетерпимості, зокрема, за ознаками приналежності потерпілих осіб до групи людей, які живуть з ВІЛ, 
або ключових груп щодо профілактики інфікування ВІЛ;  забезпечення покарання за злочини, скоєні з 
мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна 
орієнтація, ґендерна ідентичність, інвалідність, мова шляхом внесення змін до пункту 3 статті 67, 
частини другої статей 115 «Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 122 «Умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження», 126 «Побої і мордування», 127 «Катування», 129 «Погроза 
вбивством», статті 293 «Групове порушення громадського порядку» Кримінального кодексу України.
4.        Запровадження інституту реєстрованого цивільного партнерства (РЦП) як форми правового 
визнання партнерсько-сімейних стосунків між особами, які належать до однієї документальної статі, з 
одночасним урегулюванням взаємних прав і обов’язків осіб, які перебувають у зареєстрованому 
цивільному партнерстві, у сфері медичних рішень один щодо одного і доступу до інформації медичного 
характеру про партнера/партнерку 
5.        Внесення змін до переліку захворювань, протипоказань до донорства і форм ризикованої 
поведінки, визначених додатком 3 до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її 
компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 1 серпня 2005 р. № 385 “Про інфекційну безпеку 

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
6 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

2022

ЦГЗ, БО "100 
Відсотків Життя", 
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я", 
організації, які 
об'єднують 
представників 
ключових груп

комплексна 
відповідь 9841 4920 4920 4920 24601 664601

Адвокація внесення до законодавства та їх впровадження, спрямовані на усунення правових бар'єрів, 
пов'язаних з ключовими групами щодо інфікування ВІЛ та надавачами послуг національний рівень

особи, які приймають 
рішення, експертне 
середовище, сервісні НУО

технічна допомога, спрямована на 
розробку реєстру даних щодо 
оновлення інструкцій / 
законодавства щодо ЛВНІ, СП та 
ЧСЧ реєстрації в державних / 
приватних закладах охорони 
здоров'я та порядок розкриття цієї 
інформації щодо медичної таємниці 
та прав людини;
 - адвокація скасування Наказу МОЗ 
про офіційну реєстрацію ЛВНІ;

1) прогресивні правила / зміни 
законодавства, пов'язані з ГПР та 
надавачами послуг, розроблені / 
затверджені / впроваджені;
 2) знижено рівні стигми та дискримінації 
ГПР;
 3) скорочено кількість випадків 
порушення прав людини до ГПР та 
надавачів послуг

затверджено 4 нормативно-правових 
актів (накази МОЗ, Постанови КМУ, 
Закон України), що усунуть певні правоі 
бар'єри для представників ключових 
груп у доступі до послуг та їх провайдерів

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 41989 1134326

Стратегічні заходи, спрямовані на вдосконалення судової практики щодо ключових груп (ЛВН та РКС) у 
кримінальних та адміністративних справах національний рівень

представники ключових 
спільнот, які потребують 
юридчної допомоги. Особи, 
що приймають рішення

не менше 1 000 осіб отримали 
методичні рекомендації та 
інформацію з питань захисту прав 
Не менше 12 стратегічних судових 
справ на рік

розширення можливостей застосування 
альтернативного покарання за володіння 
наркотиками для особистого 
користування без наміру продавати за 
допомогою адвокатури, спрямованої на 
адвокатів, судових органів / суддів, 
прокурорів, представників омбудсмена, 
національної поліції та інших 
зацікавлених сторін

не менше 75% успішних випадків 
судових практик 2020

МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 15359 414921

Забезпечення сталого розвитку та життєздатності спільноти трансгендерів національний рівень

трансгендерні люди; фахівці 
НУО, які працюють в сфері 
надання послуг з 
профілактики ВІЛ серед 
трансгендерних осіб; інші 
особи, зацікавлені у питаннях 
захисту прав та здоров’я 
трансгендерних осіб в 
Україні, в тому числі 
представники медичних 
установ, правоохоронних 
органів, ЗМІ, правозахисники 
тощо

12 мобілізаційних заходів для ТГ в 
регіонах України; 4 тренінги для 
лідерів спільноти трансгендерів, 
спрямовані на підвищення 
лідерського потенціалу та 
удосконалення роботи з мобілізації 
спільнот; діяльність не менше 5-х 
нових місцевих ініціативних груп в 
регіонах України, де працюють 
проекти профілактики ВІЛ серед 
трансгендерних осіб

розробка та реалізація адвокаційних 
заходів для запобігання стигмі та 
дискримінації представників спільноти 
трансгендерів; створення механізму 
залучення спільноти до прийняття 
рішень, збору потреб, запобігання та 
реагування на випадки порушення прав 
тощо; розширення єдиного механізму 
інформування представників спільноти 
про прийняті рішення, події що 
стосуються спільноти, адвокаційні заходи 
та можливість надання пропозицій для 
представлення інтересів спільноти; 
навчання та надання технічної допомоги 
лідерам спільноти ТГ в регіонах України 
для збільшення охоплення ТГ послугами 
профілактики ВІЛ/ІПСШ та покращення 
їх якості, підвищення рівня їх компетенції 
у питаннях представництва інтересів, 
співпраці з владою, менеджменту, 
лідерства

12 мобілізаційних заходів для ТГ в 
регіонах України; 4 тренінги для лідерів 
спільноти трансгендерів, спрямовані на 
підвищення лідерського потенціалу та 
удосконалення роботи з мобілізації 
спільнот; діяльність не менше 5-х нових 
місцевих ініціативних груп в регіонах 
України, де працюють проекти 
профілактики ВІЛ серед трансгендерних 
осіб.

2020
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 37061 1001197

Аналіз законодавчих бар'єрів, що перешкоджають створенню якості життя та здоров'я представників 
ЧСЧ та ТГ; аналіз випадків стигматизації та дискримінації стосовно ЧСЧ та ТГ у медичній сфері, в т.ч. в 
контексті ВІЛ/СНІДу

національний рівень представники ЛГБТ-
спільноти

1. розробка 3-х гайдів щодо здоров'я 
та прав представників ЛГБТ-
спільноти 2. розробка 3-х 
позиційних документів для 
представлення особам, які 
приймають рішення

розроблено і представлено особам, що 
приймають рішення План заходів із 
забезпечення громадянської рівності та 
соціального комфорту для лесбійок, геїв, 
бісексуальних, трансґендерних та 
інтерсексуальних людей в Україні на 
період до 2030 року, а також практичні 
кроки з його виконання

1. стислий та структурований гайд 
"Цифри та факти про здоров'я та права 
ЧСЧ/ЛГБТ в Україні", призначена для 
суб’єктів, які приймають рішення на 
державному та місцевому рівні 2. огляд 
наявних дискримінаційних обмежень 
(або ширше — політико-правових 
бар’єрів) щодо ЛГБТІ в законодавстві та 
розроблення рекомендацій щодо їх 
усунення з акцентом на потребу в 
конкретних поправках до чинних 
нормативних актів або на необхідність 
прийняття нових актів законодавства 3. 
огляд місцевих дискримінаційних 
ініціатив щодо ЛГБТ як чинника 
стигматизації за ознаками сексуальної 
орієнтації та ґендерної ідентичності на 
місцевому рівні 4. огляд виконання 
Україною рекомендацій Глобальної 
комісії ООН з ВІЛ та законодавства 
щодо ЧСЧ і трансґендерів

2019
МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

Глобальний фонд 8056 217632

Програмний напрям 3: зниження рівня дискримінації жінок і дівчат у зв’язку з ВІЛ

Розширення гендерно-чутливих заходів зі зменшення шкоди та консультування за принципом «рівний 
рівному» серед дівчат-підлітків ключових груп щодо інфікування ВІЛ

12 областей з високим 
рівнем поширення 
захворюваності на 
ВІЛ/СНІД

дівчата-підлітки з ключових 
груп інфікування ВІЛ

охоплено щонайменше 2500 дівчат-
підлітків представниць ключових 
груп інфікування ВІЛ

покращення доступу дівчат-підлітків 
ключових груп до послуг зі зниження 
шкоди і консультування за принципом 
«рівний рівному»

щонайменше 2500 дівчат-підлітків 
представниць ключових груп 
інфікування ВІЛ (ЛВІН, СП, підлітки 
вулиць) отримують послуги зі зниження 
шкоди і консультування за принципом 
«рівний рівному» (ЛВІН 630 осіб, СП 
840 осіб, підлітки вулиць 1050) 

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 120,0 24 2879 24 2879 24 2879 24 2879 11517 311132

Розширення гендерно-чутливих заходів зі зменшення шкоди та консультування за принципом «рівний 
рівному» серед дівчат-підлітків ключових груп щодо інфікування ВІЛ

12 областей з високим 
рівнем поширення 
захворюваності на 
ВІЛ/СНІД

дівчата-підлітки з ключових 
груп інфікування ВІЛ

охоплено щонайменше 2500 дівчат-
підлітків представниць ключових 
груп інфікування ВІЛ

покращення доступу дівчат-підлітків 
ключових груп до послуг зі зниження 
шкоди і консультування за принципом 
«рівний рівному»

щонайменше 2500 дівчат-підлітків 
представниць ключових груп 
інфікування ВІЛ (ЛВІН, СП, підлітки 
вулиць) отримують послуги зі зниження 
шкоди і консультування за принципом 
«рівний рівному» (ЛВІН 630 осіб, СП 
840 осіб, підлітки вулиць 1050) 

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 3325 6 19950 6 19950 6 19950 6 19950 79801 2155817



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Розширення гендерно-чутливих заходів зі зменшення шкоди та консультування за принципом «рівний 
рівному» серед дівчат-підлітків ключових груп щодо інфікування ВІЛ

12 областей з високим 
рівнем поширення 
захворюваності на 
ВІЛ/СНІД

дівчата-підлітки з ключових 
груп інфікування ВІЛ

охоплено щонайменше 2500 дівчат-
підлітків представниць ключових 
груп інфікування ВІЛ

покращення доступу дівчат-підлітків 
ключових груп до послуг зі зниження 
шкоди і консультування за принципом 
«рівний рівному»

щонайменше 2500 дівчат-підлітків 
представниць ключових груп 
інфікування ВІЛ (ЛВІН, СП, підлітки 
вулиць) отримують послуги зі зниження 
шкоди і консультування за принципом 
«рівний рівному» (ЛВІН 630 осіб, СП 
840 осіб, підлітки вулиць 1050) 

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 0 22830 22830 22830 22830 91318 2466950

Розширення онлайн-консультування - закритих та «секретних» фейсбук-сторінок для ВІЛ-позитивних 
жінок та жінок з ключових груп національний рівень жінки, які живуть з ВІЛ, 

представниці ключових груп

компонент субгранту для НУО, який 
може організувати платформу з 
надання онлайн-консультацій із 
застосуванням соціальних мереж та 
наявних комунікаційних онлайн-
інструментів

налагодження використання онлайн 
інструментів для консультування жінок, 
які живуть з ВІЛ і представниць ключових 
груп.
Покращення доступу жінок, які живуть з 
ВІЛ, та жінок із ключових груп до 
консультативних послуг і допомоги, а 
також до ВІЛ-послуг 

щонайменше 800 жінок, які живуть з 
ВІЛ, та представниць ключових груп 
щорічно користуються закритими / 
"секретними" фейсбук сторінками та 
отримають на них консультації

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 19002 1 19002 1 19002 1 19002 1 19002 76008 2053345

Проведення тренінгів з гендерних питань на рівні пунктів ЗПТ регіональний рівень
персонал пунктів ЗПТ, жінки, 
які вживають наркотики 
ін'єкційно

10 тренінгів для пунктів ЗПТ з 
високою кількістью клієнтів, але 
низьким рівнем охоплення жінок 

покращення доступу жінок із ключових 
груп до послуг ЗПТ

проведено відбір 10 пунктів ЗПТ з 
високою кількістью клієнтів, але 
низьким рівнем охоплення жінок 
(всього працює 211 пунктів ЗПТ; 
персонал 10 відібраних пунктів ЗПТ 
пройшов тренінг з гендерних питань; 
після проведення тренінгів упродовж 3 
місяців, в щонайменше в 9 з 10 пунктів 
ЗПТ зросла кількість клієнтів-жінок

2022
ЦГЗ, МБФ "Альянс 
громадського 
здоров'я"

комплексна 
відповідь 5470 3 16411 3 16411 2 10940 2 10940 54702 1477766

Проведення дослідження щодо пов’язаних із гендерною приналежністю бар’єрів на шляху до ВІЛ-послуг національний рівень жінки, які живуть з ВІЛ, 
представниці ключових груп

оцінка гендерних бар’єрів протягом року 
4; виходячи з висновків і рекомендацій, 
зроблених в рамках оцінки,
розроблено План дій 

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 90267 1 90267 0 0 0 90267 2438549

Проведення дослідження щодо пов’язаних із гендерною приналежністю бар’єрів на шляху до ВІЛ-послуг національний рівень жінки, які живуть з ВІЛ, 
представниці ключових груп

оцінка гендерних бар’єрів протягом року 
4; виходячи з висновків і рекомендацій, 
зроблених в рамках оцінки,
розроблено План дій 

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 115,07 0 0 30 3452 0 0 3452 93260

Проведення дослідження щодо пов’язаних із гендерною приналежністю бар’єрів на шляху до ВІЛ-послуг національний рівень жінки, які живуть з ВІЛ, 
представниці ключових груп

оцінка гендерних бар’єрів протягом року 
4; виходячи з висновків і рекомендацій, 
зроблених в рамках оцінки,
розроблено План дій 

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 0 90267 3452 0 0 93719 2531809

Внесення змін до порядку надання допомоги особам, які пережили насильство, які мали підвищений 
ризик інфікування ВІЛ з метою покращення стандартів надання допомоги особам, які пережили 
насильство;

національний рівень жінки

внесено зміни до порядку надання 
допомоги особам, які 
пережили насильство, які мали 
підвищений ризик інфікування ВІЛ  

2022

ЦГЗ, НУО 
(наприклад, НУО 
спільноти 
позитивних жінок)

комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 0 0 0 3452 93260

Організація надання комплексу низькопорогових та інклюзивних послуг з психологічної реабілітації, 
юридичної допомоги, медико-соціального супроводу у вирішенні питань, пов’язаних з насильством, для 
жінок, які зазнали такого насильства.  (зокрема, надання таких послуг на базі центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді (СССДМ) та громадських організацій (ГО)).

24 області та м. Київ жінки, які зазнали насильства 

розширити доступ та надати 
додаткові можливості доступу 
жінкам, які зазнали насильство, до 
комплексу послуг з психологічної 
реабілітації, юридичної допомоги, 
медико-соціального супроводу у 
вирішенні питань, пов’язаних з 
насильством;
щонайменше 2000 жінок, що 
постраждали від насилля, отримали 
комплекс послуг з психологічної 
реабілітації, юридичної допомоги, 
медико-соціального супроводу

оцінка стану і можливостей існуючих 
гравців (центрів СССДМ, ГО, гарячі лінії 
тощо) що надають послуги з 
психологічної реабілітації, юридичної 
допомоги, медико-соціального супроводу 
у вирішенні питань, пов’язаних з 
насильством над жінками;
сприяння створенню механізмів 
інформування, перенаправлення і 
супроводу жінок, які зазнали насильства 
до існуючих пунктів надання послуг з 
психологічної реабілітації, юридичної 
допомоги, медико-соціального супроводу 
у вирішенні питань, пов’язаних з 
насильством над жінками;
розвиток спроможності існуючих пунктів 
та створення нових можливостей для 
надання послуг з психологічної 
реабілітації, юридичної допомоги, медико-
соціального супроводу у вирішенні 
питань, пов’язаних з насильством над 
жінками;
надання послуг з психологічної 
реабілітації, юридичної допомоги, медико-
соціального супроводу жінкам, які 
постраждали від насилля

щонайменше 2000 жінок, що 
постраждали від насилля, отримали 
комплекс послуг з психологічної 
реабілітації, юридичної допомоги, 
медико-соціального супроводу

2022 Мінсоцполітики, 
НУО

комплексна 
відповідь 210 500 105117 500 105117 500 105117 500 105117 420470 11358920

Розвиток спроможності жінок, які живуть з ВІЛ, впливати на політики та стратегії, від яких залежать їхні 
здоров’я, благополуччя та життя

13 регіонів України: м. 
Київ, Донецька, 
Дніпропетровська, 
Луганська, Одеська, 
Полтавська, 
Рівненська, Сумська, 
Черкаська, Херсонська 
+ 3 регіони обраних за 
результатами 
проведеного аналізу

жінки, які живуть з ВІЛ

13 регіональних представниць 
спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, з 
12 областей України та м. Києва;
100 жінок, які живуть з ВІЛ з 13 
областей України у якості лідерок та 
активісток у 13 регіонах України;
500 жінок, які живуть з ВІЛ, які 
отримують послуги ВІЛ-сервісних 
НДО, беруть участь у групах 
самодопомоги

здатність представниць спільноти жінок, 
які живуть з ВІЛ, ефективно брати участь 
в радах, комітетах і робочих групах з 
формування національної та місцевої 
політики, дизайні програм та 
моніторингу заходів у відповідь на 
епідемію СНІДу покращена та зміцнена; 
нова національна програма з протидії 
епідемії ВІЛ наскрізно включатиме 
гендерну складову.

виявлені системні порушення в 
реалізації прав жінок, які живуть з ВІЛ в 
сфері охорони здоров’я. 
Задокументовано 25 кейсів, які увійдуть 
до тіньових звітів в комітети ООН та 
інших уповноважених органів. 
Представлення моніторингу дотримання 
прав ВІЛ-позитивних ключовим 
стейкхолдерам.
Проведений моніторинг ГН в програмах 
профілактики та догляду в 10 регіонах 
України серед 300 жінок.
10 представниць спільноти увійдуть до 
складу робочих груп з підготовки 
обласних цільових соціальних програм 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-
2023 роки у 10 областях України. 
Регіональні представниці БО “Позитивні 
жінки” зазначені співвиконавицями 
регіональних програм щонайменше у 10 
регіонах України

2019 БО "Позитивні 
жінки"

БО "100% Життя", 
Глобальний фонд 136772 3694875

Задоволення специфічних потреб в сфері сексуального та репродуктивного здоров'я та прав 
маргіналізованих жінок на територіях поблизу збройного конфлікту в Україні

Донецька та Луганська 
області

жінки, які живуть з ВІЛ, 
жінки, які споживають 
наркотики, секс-працівниці, 
жінки ВПО, жінки, які 
зазнали насильства

500 жінок і дівчат у Донецькій та 
Луганській областях.
20 жінок-лідерок громадських 
організацій/груп, постачальниці 
послуг та членкині рад з питань 
СНІД / ТБ у Донецькій та 
Луганській області.
20 медичних працівниць(ків) / 
акушерів-гінекологів .

більш доступні, якісні послуги і програми 
в щодо ВІЛ та СРЗ для маргіналізованих і 
уразливих жінок, які живуть поблизу 
військового конфлікту. Вивчені бар'єри 
для жінок, які вживають наркотики через 
проведення дослідження на базі 
спільноти серед 150 жінок

500 жінок і дівчат у Донецькій та 
Луганській областях отримали послуги.
20 жінок-лідерок громадських 
організацій/груп, постачальниці послуг 
та членкині рад з питань СНІД / ТБ у 
Донецькій області та Луганській області, 
та 20 медичних працівниць(ків) / 
акушерів-гінекологів пройшли навчання

2020 БО "Клуб "Світанок" Лікарі світу 
(Париж, Франція) 50000 1350742

Створення сприятливого середовища для захисту прав ВІЛ-позитивних жінок у Києві та Черкасах Київська та Черкаська 
області жінки, які живуть з ВІЛ 2019

СНІД Фонд Схід-
Захід, БО "Позитивні 
жінки"

Міністерства 
закордонних справ 
Королівства 
Норвегія

0

Комплексні та заплановані заходи щодо відповіді на 
бар’єри з прав людини для доступу до послуг з 
профілактики та лікування туберкульозу на 2019-2022 
рр.



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Програмний напрям 1: Зниження рівня стигми і дискримінації щодо туберкульозу (далі - ТБ)

Розроблення і реалізація загальнонаціональних інформаційних кампаній з протидії стигмі та 
дискримінації щодо туберкульозу, адаптованих до конкретної аудиторії (включаючи дітей та підлітків) та 
каналу, в тому числі для окремих спільнот

24 області та м. Київ

люди, які живуть з ТБ, 
медичні працівники, 
працівники правоохоронних 
органів та пенітенціарної 
системи, особи, які 
приймають рішення, загальне 
населення

загальнонаціональна інформаційна 
кампанія

надання населенню і ключовим групам 
захворювання на туберкульоз чіткої 
інформації про туберкульоз, шляхи 
передачі, наскільки важливо пройти 
тестування та лікування, та чому стигма – 
це неправильне і небажане явище.
Бігборди/малоформатні щити, ТВ ролик, 
соціальні мережі, ТВ- і радіошоу – 1 за 3 
років

Розроблено 1 ТВ ролик, який 
поширюється на національних та 
регіональних каналах, відеохостингах та 
соціальних мережах.
Організовано 2ТВ і 1 радіошоу
Розроблено 1 (один)  інформаційний 
матеріал для бігбордів і малоформатних 
щитів.
Кожен районний центр області та 
обласний центр виділив на безоплатній 
основі  в центрі населеного пункту 
бігборд/малоформатний щит на 5-ть 
років для розміщеня розробленого 
інформаційного матеріалу.
Розроблено 1 інформаційний буклет для 
цільової аудиторії, який розповсюджено 
через регіональні ЦГЗ.
Рівень поінформованості (знання) серед 
населення про кампанію досягнув 
щонайменше 20%.
  

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 18345 1 18345 0 1 18345 0 36690 991175

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей

1 навчально-ознайомчий
візит для 5 осіб на рік 

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 30 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 6055 1 6055 1 6055 1 6055 1 6055 24220 654300

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей

2 ТБ-сервісних НУО
отримали підтримку для проведення 2 
тренінгів на рік (25 учасників, 
транспортні
витрати) з питань прав людини та 
навичок адвокації протягом років 1, 2 і 3 

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 30 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 3 325 2 6650 2 6650 2 6650 0 19950 538954

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей

Компонент субгранту для
НУО, який може організувати платформу 
з надання онлайн-консультацій із
застосуванням соціальних мереж та 
наявних комунікаційних онлайн-
інструментів 

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 30 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 19002 1 19002 1 19002 1 19002 1 19002 76008 2053345

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей

Організовано роботу груп підтримки у 
зв’язку з ТБ у 25
областях 1 раз на 2 тижні (зарплата
– 20% психологу, кофе/чай, приміщення, 
невеличкі гонорари запрошеним 
тренерам – 50 доларів США за 2
місяці)

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 30 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 3797 25 94920 25 94920 25 94920 25 94920 379680 10256998

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей 3 субгранти: тренінги - 2 рази на рік, 

гонорар/зарплата
консультанта для 2 наставників 

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 30 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 18254 1 18254 1 18254 1 18254 0 54761 1479347

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей

Проведено навчання для 900 аутріч-
працівників з питань
ТБ – 4 года x 9 тренінгів 

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 36 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 5470 9 49232 9 49232 9 49232 9 49232 196927 5319959

Підтримка ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ спільнот (напр., навчання персоналу з питань прав людини, 
онлайн консультування,  організація груп підтримки, навчання аутріч працівників, тощо) національний рівень ТБ-сервісних НУО/НУО ТБ 

спільнот 
2 НУО
25 областей

1) 1 навчально-ознайомчий візит для 5 
осіб на рік; 2) 2 ТБ-сервісних НУО 
отримали підтримку для проведення 2 
тренінгів на рік (25 учасників, 
транспортні витрати) з питань прав 
людини та навичок адвокації протягом 
років 1, 2 і 3; 3)  Компонент субгранту для 
НУО, який може організувати платформу 
з надання онлайн-консультацій із
застосуванням соціальних мереж та 
наявних комунікаційних онлайн-
інструментів; 4) Організовано роботу груп 
підтримки у зв’язку з ТБ у 25 областях 1 
раз на 2 тижні; 5) 3 субгранти: тренінги - 
2 рази на рік, гонорар/зарплата 
консультанта для 2 наставників; 6) 
Проведено навчання для 900 аутріч-
працівників з питань ТБ 

1. 5 навчально-ознайомчих візитів.
2. Проведено 6 тренінгів НУО з питань 
прав людини та навичок адвокації 
протягом 3 років.
3. Створено он-лайн платформа для 
консультацій НУО.
4. Створено групи підтримки пацієнтам з 
ТБ у 25 регіонах.
5. Проведено 6 тренінгів.
6.  Проведено 36 тренінігв для аут-річ 
працівників

2022 МОЗ, ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 0 194112 194112 194112 169209 751546 20302902



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Зниження рівня стигми та дискримінації в навчальних закладах (напр., надання навчальних матеріалів з 
питань прав людини у зв’язку з туберкульозом для шкільної та університетської програми) національний рівень школяри та студенти

Охоплення: 
90% цільової аудиторії

Статистика:
Загальна середня: кіл‐ть закладів 
16.2К , учні 9‐11(12) ‐ 743К 
(329К+211К+203К);
Проф‐технічна: закладів ‐ 756, учні ‐ 
269,4К
Вища: заклади ‐ 661 (І‐ІІ 372, III‐IV 289), 
студенти ‐ 1538.6К (І‐ІІ 208.6К, III‐IV 
1330К)

Проведена  оцінка ефективності 
реалізованих активностей та існуючих 
освітніх компонентів, з метою визначення 
найбільш ефективних інтервенцій. 
Розроблені навчальні матеріали для 
шкільної та університетської програм 
(онлайн/відео міні курс) 
Проведені уроки / лекції присвячені 
всесвітньому дню боротьби з ТБ

1. Розроблені навчальні матеріали для 
шкільної та університетської програм 
(онлайн/відео міні курс) 
2. Затверджено наказом МОН матеріал 
для включення до шкільної і 
університетської програми.
3. Підготовлені онлайн/відео курс 
розміщені на різних освітніх 
платформах.  - просмотреть видеозапись 
+ консультант  ( только 1 год)
4. Щонайменше у 90% учбових закладах 
відбулися уроки/лекції присвячені 
всесвітньому дню боротьби з ТБ з 
використанням розроблених 
навчальних матеріалів 

2020 ЦГЗ, МОЗ комплексна 
відповідь 115,07 60 6904 30 3452 0 0 10356 279779

Зниження рівня стигми та дискримінації в навчальних закладах (напр., надання навчальних матеріалів з 
питань прав людини у зв’язку з туберкульозом для шкільної та університетської програми) національний рівень школяри та студенти

Охоплення: 
90% цільової аудиторії

Статистика:
Загальна середня: кіл‐ть закладів 
16.2К , учні 9‐11(12) ‐ 743К 
(329К+211К+203К);
Проф‐технічна: закладів ‐ 756, учні ‐ 
269,4К
Вища: заклади ‐ 661 (І‐ІІ 372, III‐IV 289), 
студенти ‐ 1538.6К (І‐ІІ 208.6К, III‐IV 
1330К)

Проведена  оцінка ефективності 
реалізованих активностей та існуючих 
освітніх компонентів, з метою визначення 
найбільш ефективних інтервенцій. 
Розроблені навчальні матеріали для 
шкільної та університетської програм 
(онлайн/відео міні курс) 
Проведені уроки / лекції присвячені 
всесвітньому дню боротьби з ТБ

1. Розроблені навчальні матеріали для 
шкільної та університетської програм 
(онлайн/відео міні курс)                                  
2. Затверджено наказом МОН матеріал 
для включення до шкільної і 
університетської програми.  
3. Підготовлені онлайн/відео курс 
розміщені на різних освітніх 
платформах.  - просмотреть видеозапись 
+ консультант 
4. Щонайменше у 90% учбових закладах 
відбулися уроки/лекції присвячені 
всесвітньому дню боротьби з ТБ з 
використанням розроблених 
навчальних матеріалів  

2020 ЦГЗ, МОЗ комплексна 
відповідь 3000 1 3000 0 0 0 3000 81045

Зниження рівня стигми та дискримінації в навчальних закладах (напр., надання навчальних матеріалів з 
питань прав людини у зв’язку з туберкульозом для шкільної та університетської програми) національний рівень школяри та студенти

Охоплення: 
90% цільової аудиторії

Статистика:
Загальна середня: кіл‐ть закладів 
16.2К , учні 9‐11(12) ‐ 743К 
(329К+211К+203К);
Проф‐технічна: закладів ‐ 756, учні ‐ 
269,4К
Вища: заклади ‐ 661 (І‐ІІ 372, III‐IV 289), 
студенти ‐ 1538.6К (І‐ІІ 208.6К, III‐IV 
1330К)

8 ToT тренінгів на рік
для 25 вчителів або викладачів

1. Розроблено 1 навчальний матеріал для 
шкільної програми та 1 матеріал для 
університетської програми.
2. Затверджено наказом МОН матеріали 
для шкільної і університетської 
програми.
3. Підготовлені онлайн/відео курси 
розміщені на різних освітніх 
платформах. 
4. Інформаційно-освітній ролик 
розміщено на відеохостінгах і 
популяризовано в соціальних мережах
5. Роздруковано та передано розроблені 
ІОМ (плакати) в шкільні та 
університетські заклади (16 200 закладів 
середньої освіти, 661 заклад вищої 
освіти, 756 закладів професійно-
технічної освіти).
6. Щонайменше у 90% учбових закладів 
відбулися уроки/лекції присвячені 
всесвітньому дню боротьби з ТБ

2020 ЦГЗ, МОЗ комплексна 
відповідь 3 325 8 26600 8 26600 8 26600 8 26600 106402 2874423

Зниження рівня стигми та дискримінації в навчальних закладах (напр., надання навчальних матеріалів з 
питань прав людини у зв’язку з туберкульозом для шкільної та університетської програми) національний рівень школяри та студенти

Охоплення: 
90% цільової аудиторії

проведена  оцінка ефективності 
реалізованих активностей та існуючих 
освітніх компонентів, з метою визначення 
найбільш ефективних інтервенцій; 
розроблені навчальні матеріали для 
шкільної та університетської програм 
(онлайн/відео міні курс); проведені уроки 
/ лекції присвячені всесвітньому дню 
боротьби з ТБ; 8 ToT тренінгів на рік для 
25 вчителів або викладачів

1. Розроблено 1 навчальний матеріал для 
шкільної програми та 1 матеріал для 
університетської програми.
2. Затверджено наказом МОН матеріали 
для шкільної і університетської 
програми.
3. Підготовлені онлайн/відео курси 
розміщені на різних освітніх 
платформах. 
4. Інформаційно-освітній ролик 
розміщено на відеохостінгах і 
популяризовано в соціальних мережах
5. Роздруковано та передано розроблені 
ІОМ (плакати) в шкільні та 
університетські заклади (16 200 закладів 
середньої освіти, 661 заклад вищої 
освіти, 756 закладів професійно-
технічної освіти).
6. Щонайменше у 90% учбових закладів 
відбулися уроки/лекції присвячені 
всесвітньому дню боротьби з ТБ

2020 ЦГЗ, МОЗ комплексна 
відповідь 0 36505 30053 26600 26600 119758 3235247

Інформаційна робота з профспілками, асоціаціями підприємств, керівниками підприємств з метою 
охоплення підприємств заходами, пов’язаними із забезпеченням прав людини у зв’язку із 
захворюванням на туберкульоз (напр., субгранти профспілкам щодо підвищення грамотності щодо прав 
людини на робочому місці)

національний рівень

HR-працівники та 
адміністрації підприємств, 
зокрема з галузей з високими 
ризиками захворювання на 
ТБ (напр., металургічні, 
гірничо-видобувні, хімічні, 
будівельні підприємства)

24 області і м. Київ
Адміністративний персонал 
підприємств з високими факторами 
ризику інфікування ТБ на робочому 
місці (охопити щонайменше 80% 
підприємств)

Розроблено тренінгового курс, навчальні 
матеріали та буклет

1. Розроблено 1 тренінговий курс та 1 
буклет для цільової аудиторії.
2. Проведено по 2 тренінги в 25 регіонах 
(всього - 50 тренінгів) для  
адміністративного персоналу/кадрових 
ресурсів підприємств з високими 
факторами ризику інфікування ТБ на 
робочому місці
В рамках тренінгів, протреновано 
щонайменше 1500 осіб.

  

2022
МОП, ЦГЗ, 
профспілки, бізнес-
асоціації 

комплексна 
відповідь 1470 1 1470 1 1470 1 1470 1 1470 5880 158847

Інформаційна робота з профспілками, асоціаціями підприємств, керівниками підприємств з метою 
охоплення підприємств заходами, пов’язаними із забезпеченням прав людини у зв’язку із 
захворюванням на туберкульоз (напр., субгранти профспілкам щодо підвищення грамотності щодо прав 
людини на робочому місці)

національний рівень

HR-працівники та 
адміністрації підприємств, 
зокрема з галузей з високими 
ризиками захворювання на 
ТБ (напр., металургічні, 
гірничо-видобувні, хімічні, 
будівельні підприємства)

24 області і м. Київ
Адміністративний персонал 
підприємств з високими факторами 
ризику інфікування ТБ на робочому 
місці (охопити щонайменше 80% 
підприємств)

Тренінги для адміністративного 
персоналу/кадрових ресурсів підприємств 
з високими
факторами ризику інфікування ТБ на 
робочому місці

1. Розроблено 1 тренінговий курс та 1 
буклет для цільової аудиторії.
2. Проведено по 2 тренінги в 25 регіонах 
(всього - 50 тренінгів) для  
адміністративного персоналу/кадрових 
ресурсів підприємств з високими 
факторами ризику інфікування ТБ на 
робочому місці
В рамках тренінгів, протреновано 
щонайменше 1250 осіб.

  

2022
МОП, ЦГЗ, 
профспілки, бізнес-
асоціації 

комплексна 
відповідь 3 325 13 43226 13 43226 12 39901 12 39901 166253 4491286



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Інформаційна робота з профспілками, асоціаціями підприємств, керівниками підприємств з метою 
охоплення підприємств заходами, пов’язаними із забезпеченням прав людини у зв’язку із 
захворюванням на туберкульоз (напр., субгранти профспілкам щодо підвищення грамотності щодо прав 
людини на робочому місці)

національний рівень

HR-працівники та 
адміністрації підприємств, 
зокрема з галузей з високими 
ризиками захворювання на 
ТБ (напр., металургічні, 
гірничо-видобувні, хімічні, 
будівельні підприємства)

24 області і м. Київ
Адміністративний персонал 
підприємств з високими факторами 
ризику інфікування ТБ на робочому 
місці (охопити щонайменше 80% 
підприємств)

Розроблено тренінгового курс, навчальні 
матеріали та буклет

Тренінги для адміністративного 
персоналу/кадрових ресурсів підприємств 
з високими
факторами ризику інфікування ТБ на 
робочому місці

1. Розроблено 1 тренінговий курс та 1 
буклет для цільової аудиторії.
2. Проведено по 2 тренінги в 25 регіонах 
(всього - 50 тренінгів) для  
адміністративного персоналу/кадрових 
ресурсів підприємств з високими 
факторами ризику інфікування ТБ на 
робочому місці
В рамках тренінгів, протреновано 
щонайменше 1500 осіб.

  

2022
МОП, ЦГЗ, 
профспілки, бізнес-
асоціації 

комплексна 
відповідь 44696 44696 41371 41371 172133 4650133

Зниження стигми щодо людей з туберкульозом на робочому місці. Менторингові програми. національний рівень керівники та працівники 
підприємств

експертна винагорода за розробку 
політик/програм (90 днів 1-го року, 
розробка механізму наставництва та 
моніторинг за 60 днів 2-го і 3-го року);
збори для наставників на підприємстві 
(10 пілотних підприємств з великою 
кількістю роботодавців (наприклад, 
більше 10 000); проведення тренінгів

2020 ЦГЗ Глобальний фонд 107146,04 2894534

Проведення індексу стигми у зв’язку з захворюванням на туберкульоз національний рівень
особи, які приймають 
рішення, експертне 
середовище, ТБ-сервісні НУО

Звіти про індекс стигми в роки 1 і 4 

1. проведено 2 операційних дослідження 
про індекс стигми
2. підготовлено 2 звіта до кінця 1-го 
півріччя після звітнього року (1 рік 
проекту і 4-ий рік проекту) про індекс 
стигми 

2022
БО "100 Відсотків 
Життя", НУО ТБ-
спільнот, ЦГЗ

комплексна 
відповідь 12069 1 12069 0 0 1 12069 24139 652102

Адвокація, комунікація та залучення громади до лікування та профілактики туберкульозу - операційне 
дослідження (права пацієнтів, боротьба зі стигмою та дискримінацією) національний рівень

хворі на туберкульоз; медичні 
працівники, які надають 
медичну допомогу хворим на 
туберкульоз; представники 
органів влади, загальне 
населення України.

більше 1000 респондентів

проведено дослідження рівня стигми та 
дискримінацію по відношенню до хворих 
на туберкульоз; підготовлені 
рекомендації для зниження рівня стигми 
і дискримінації. Дослідження 
презентовано на національному рівні.

проведене щонайменше одне 
дослідження 2020 БО "100 Відсотків 

Життя" Глобальний фонд 72622,13 1961876

Програмний напрям 2: Скорочення пов’язаних із гендерною приналежністю бар’єрів на шляху до ТБ-
послуг

Включення до навчальної програми підвищення кваліфікації працівників Міністерства внутрішніх 
справ, Національної поліції питання пацієнт-орієнтованого та гендерного підходів, гендерно-
специфічних сервісів у сфері туберкульозу, зниження стигми та дискримінації, пов'язаних з гендерними 
аспектами;и

національний рівень працівники правоохоронних 
органів 

підвищення обізнаності працівників МВС, 
Національної поліції щодо питань пацієнт-
орієнтованого та гендерного підходів, 
гендерно-специфічних сервісів у сфері ТБ, 
зниження стигми та дискримінації, 
пов'язаних з гендерними аспектами              

кількість включених  до навчальних  
програм підвищення кваліфікації 
працівників МВС, Національної поліції 
питань пацієнт-орієнтованого та 
гендерного підходів, гендерно-
специфічних сервісів у сфері ТБ, 
зниження стигми та дискримінації, 
пов'язаних з гендерними аспектами

2022 МВС, Нацполіція, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 11940 1 11940 0 0 0 11940 322557

Включення до навчальної програми підвищення кваліфікації працівників Міністерства внутрішніх 
справ, Національної поліції питання пацієнт-орієнтованого та гендерного підходів, гендерно-
специфічних сервісів у сфері туберкульозу, зниження стигми та дискримінації, пов'язаних з гендерними 
аспектами;и

національний рівень працівники правоохоронних 
органів 

підвищення обізнаності працівників МВС, 
Національної поліції щодо питань пацієнт-
орієнтованого та гендерного підходів, 
гендерно-специфічних сервісів у сфері ТБ, 
зниження стигми та дискримінації, 
пов'язаних з гендерними аспектами              

кількість включених  до навчальних  
програм підвищення кваліфікації 
працівників МВС, Національної поліції 
питань пацієнт-орієнтованого та 
гендерного підходів, гендерно-
специфічних сервісів у сфері ТБ, 
зниження стигми та дискримінації, 
пов'язаних з гендерними аспектами

2022 МВС, Нацполіція, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 4899 2 9799 0 0 0 9799 264708

Включення до навчальної програми підвищення кваліфікації працівників Міністерства внутрішніх 
справ, Національної поліції питання пацієнт-орієнтованого та гендерного підходів, гендерно-
специфічних сервісів у сфері туберкульозу, зниження стигми та дискримінації, пов'язаних з гендерними 
аспектами;и

національний рівень працівники правоохоронних 
органів 

підвищення обізнаності працівників МВС, 
Національної поліції щодо питань пацієнт-
орієнтованого та гендерного підходів, 
гендерно-специфічних сервісів у сфері ТБ, 
зниження стигми та дискримінації, 
пов'язаних з гендерними аспектами              

кількість включених  до навчальних  
програм підвищення кваліфікації 
працівників МВС, Національної поліції 
питань пацієнт-орієнтованого та 
гендерного підходів, гендерно-
специфічних сервісів у сфері ТБ, 
зниження стигми та дискримінації, 
пов'язаних з гендерними аспектами

2022 МВС, Нацполіція, 
ЦГЗ

комплексна 
відповідь 21739 0 0 0 21739 587265

Активне залучення громадських об’єднанань представників ключових груп захворювання на туберкульоз 
у процеси планування, реалізації та моніторингу виконання програм з протидії туберкульозу та надання 
рекомендацій щодо впровадження гендерно-специфічних сервісів;

національний рівень ключові групи щодо 
захворювання на туберкульоз

забезпечення безперешкодного доступу 
до отримання ТБ сервісів, збільшення 
виявлення випадків ТБ та ефективного 
лікування усіх форм ТБ

кількість наданих та кількість 
впровадженнх рекомендацій щодо 
гендерно-специфічних сервісів

2022 НУО комплексна 
відповідь 583 12 6998 12 6998 12 6998 12 6998 27991 756170

Проводити дослідження щодо поведінкових ризиків, правових та економічних перешкод доступу до ТБ-
послуг, а також бар’єрів, що лежать у площині прав людини та гендерних питань, серед визначених 
ключових груп

національний рівень ключові групи щодо 
захворювання на ТБ

виявлення та усунення поведінкових 
ризиків, правових та економічних 
перешкод доступу до ТБ-послуг, а також 
бар’єрів,
що лежать у площині прав людини та 
гендерних питань, серед визначених
ключових груп; забезпечення 
безперешкодного доступу до отримання 
ТБ сервісів, збільшення виявлення 
випадків ТБ та ефективного лікування 
усіх форм ТБ 

кількість проведених досліджень щодо 
поведінкових ризиків, правових та 
економічних перешкод доступу до ТБ-
послуг, а також бар’єрів,
що лежать у площині прав людини та 
гендерних питань

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 56300 0 0 0 1 56300 56300 1520936

Внести зміни до обліково-звітної документації щодо профілактики, діагностики та лікування ТБ, 
включити в пункт дезагрегації за статтю поняття «трансгендер» національний рівень МОЗ, Мінсоцполітики, 

Держкомстат

виявлення та усунення поведінкових 
ризиків, правових та економічних 
перешкод доступу до ТБ-послуг, а також 
бар’єрів,
що лежать у площині прав людини та 
гендерних питань, серед визначених
ключових груп; забезпечення 
безперешкодного доступу до отримання 
ТБ сервісів, збільшення виявлення 
випадків ТБ та ефективного лікування 
усіх форм ТБ 

кількість змін до обліково-звітної 
документації щодо профілактики, 
діагностики та лікування ТБ; включення 
дезагрегації
за статтю поняття «трансгендер»

2022 комплексна 
відповідь 115,07 30 3452 0 0 0 3452 93260

Забезпечити доступ пацієнтів з ТБ та ТБ/ВІЛ відповідно
до їхніх гендерно-орієнтованих потреб до консультування щодо репродуктивного здоров’я, планування 
сім’ї та сексуального життя у зв’язку з туберкульозом, зокрема, для жінок – вагітних чи тих, хто має 
дитину на грудному вигодовуванні, які можуть переривати лікування через помилкові переконання про 
шкоду терапії для дитини.

національний рівень

МОЗ
ГУОЗ ОДА 
Керівники ТБ - закладів
Керівники жіночих 
консультацій та пологових 
будинків
Жінки фертильного віку хворі 
на ТБ
Соціальні працівники ВІЛ та 
ТБ сервісних організацій

Жінки, фертильного віку, які 
знаходяться на лікуванні 
туберкульозу (4700 жінок у віці 15-
44, які лікують ТБ) 
Керівники жіночих консультацій та 
пологових будинків (1229 - кількість 
жіночих консультацій і закладів, у 
складі яких перебувають жіночі 
консультації, акушерсько-
гінекологічні відділення (кабінети) 
+ 75 пологових будинків)
Керівники ТБ - закладів
Соціальні працівники ВІЛ та ТБ 
сервісних організацій 

Забезпечення безперешкодного доступу 
до отримання ТБ сервісів та поліпшення 
якості життя жінок, зокрема жінок, які 
мають дітей, з ТБ та ВІЛ/ТБ
Забезпечення безперешкодного доступу 
пацієнтів з ГПР до отримання ТБ сервісів, 
збільшення виявлення випадків ТБ та 
ефективного лікування усіх форм ТБ
Зниження переривання лікування ТБ
Тренінги для медичних працівників та 
соціальних працівників 
Підготовлено і розповсюджено ІОМи 

Щорічно щонайменше 4700 наданих 
консультацій щодо репродуктивного 
здоров’я, планування сім’ї та 
сексуального життя у зв’язку з 
туберкульозом, зокрема, для жінок 
фертильного віку, вагітних чи тих, хто 
має дитину на грудному вигодовуванні 
Щорічно щонайменше 150 випадків 
супроводу для жінок – вагітних чи тих, 
хто має дитину на грудному 
вигодовуванні, у зв'язку з лікуванням 
туберкульозу, які можуть переривати 
лікування через помилкові переконання 
про шкоду терапії для дитини

2022 комплексна 
відповідь 190 150 55246 150 55246 150 55246 150 55246 220983 5969827
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Забезпечити доступ пацієнтів з ТБ та ТБ/ВІЛ відповідно
до їхніх гендерно-орієнтованих потреб до консультування щодо репродуктивного здоров’я, планування 
сім’ї та сексуального життя у зв’язку з туберкульозом, зокрема, для жінок – вагітних чи тих, хто має 
дитину на грудному вигодовуванні, які можуть переривати лікування через помилкові переконання про 
шкоду терапії для дитини.

національний рівень

МОЗ
ГУОЗ ОДА 
Керівники ТБ - закладів
Керівники жіночих 
консультацій та пологових 
будинків
Жінки фертильного віку хворі 
на ТБ
Соціальні працівники ВІЛ та 
ТБ сервісних організацій

Жінки, фертильного віку, які 
знаходяться на лікуванні 
туберкульозу (4700 жінок у віці 15-
44, які лікують ТБ) 
Керівники жіночих консультацій та 
пологових будинків (1229 - кількість 
жіночих консультацій і закладів, у 
складі яких перебувають жіночі 
консультації, акушерсько-
гінекологічні відділення (кабінети) 
+ 75 пологових будинків)
Керівники ТБ - закладів
Соціальні працівники ВІЛ та ТБ 
сервісних організацій 

Забезпечення безперешкодного доступу 
до отримання ТБ сервісів та поліпшення 
якості життя жінок, зокрема жінок, які 
мають дітей, з ТБ та ВІЛ/ТБ
Забезпечення безперешкодного доступу 
пацієнтів з ГПР до отримання ТБ сервісів, 
збільшення виявлення випадків ТБ та 
ефективного лікування усіх форм ТБ
Зниження переривання лікування ТБ
Тренінги для медичних працівників та 
соціальних працівників 
Підготовлено і розповсюджено ІОМи 

Проведено 25 тренінгів (3х дневні) (по 
одному в кожному регіоні). 
Протреновано щонайменше 750 
медичних та соціальних працівників за 4 
года.

2022 комплексна 
відповідь 5927 7 41487 7 41487 6 35560 5 29634 148168 4002723

Забезпечити доступ пацієнтів з ТБ та ТБ/ВІЛ відповідно
до їхніх гендерно-орієнтованих потреб до консультування щодо репродуктивного здоров’я, планування 
сім’ї та сексуального життя у зв’язку з туберкульозом, зокрема, для жінок – вагітних чи тих, хто має 
дитину на грудному вигодовуванні, які можуть переривати лікування через помилкові переконання про 
шкоду терапії для дитини.

національний рівень

МОЗ
ГУОЗ ОДА 
Керівники ТБ - закладів
Керівники жіночих 
консультацій та пологових 
будинків
Жінки фертильного віку хворі 
на ТБ
Соціальні працівники ВІЛ та 
ТБ сервісних організацій

Жінки, фертильного віку, які 
знаходяться на лікуванні 
туберкульозу (4700 жінок у віці 15-
44, які лікують ТБ) 
Керівники жіночих консультацій та 
пологових будинків (1229 - кількість 
жіночих консультацій і закладів, у 
складі яких перебувають жіночі 
консультації, акушерсько-
гінекологічні відділення (кабінети) 
+ 75 пологових будинків)
Керівники ТБ - закладів
Соціальні працівники ВІЛ та ТБ 
сервісних організацій 

Забезпечення безперешкодного доступу 
до отримання ТБ сервісів та поліпшення 
якості життя жінок, зокрема жінок, які 
мають дітей, з ТБ та ВІЛ/ТБ
Забезпечення безперешкодного доступу 
пацієнтів з ГПР до отримання ТБ сервісів, 
збільшення виявлення випадків ТБ та 
ефективного лікування усіх форм ТБ
Зниження переривання лікування ТБ
Тренінги для медичних працівників та 
соціальних працівників 
Підготовлено і розповсюджено ІОМи 

Роздруковано і розповсюджено ІОМи 
серед цільових закладів (жіночі 
консультації, пологові будинки, ВІЛ та 
ТБ сервісні організації) (тираж 5 тис. 1 
год )

2022 комплексна 
відповідь 0,37 5000 1838 0 0 0 1838 49640

Забезпечити доступ пацієнтів з ТБ та ТБ/ВІЛ відповідно
до їхніх гендерно-орієнтованих потреб до консультування щодо репродуктивного здоров’я, планування 
сім’ї та сексуального життя у зв’язку з туберкульозом, зокрема, для жінок – вагітних чи тих, хто має 
дитину на грудному вигодовуванні, які можуть переривати лікування через помилкові переконання про 
шкоду терапії для дитини.

національний рівень

МОЗ
ГУОЗ ОДА 
Керівники ТБ - закладів
Керівники жіночих 
консультацій та пологових 
будинків
Жінки фертильного віку хворі 
на ТБ
Соціальні працівники ВІЛ та 
ТБ сервісних організацій

жінки, фертильного віку, які 
знаходяться на лікуванні 
туберкульозу (4700 жінок у віці 15-
44, які лікують ТБ) 
Керівники жіночих консультацій та 
пологових будинків (1229 - кількість 
жіночих консультацій і закладів, у 
складі яких перебувають жіночі 
консультації, акушерсько-
гінекологічні відділення (кабінети) 
+ 75 пологових будинків)
Керівники ТБ - закладів
Соціальні працівники ВІЛ та ТБ 
сервісних організацій 

забезпечення безперешкодного доступу 
до отримання ТБ сервісів та поліпшення 
якості життя жінок, зокрема жінок, які 
мають дітей, з ТБ та ВІЛ/ТБ
Забезпечення безперешкодного доступу 
пацієнтів з ГПР до отримання ТБ сервісів, 
збільшення виявлення випадків ТБ та 
ефективного лікування усіх форм ТБ
Зниження переривання лікування ТБ
Тренінги для медичних працівників та 
соціальних працівників 
Підготовлено і розповсюджено ІОМи 

1) Щонайменше 4700 наданих 
консультацій щорічно щодо 
репродуктивного здоров’я, планування 
сім’ї та сексуального життя у зв’язку з 
туберкульозом, зокрема, для жінок 
фертильного віку, вагітних чи тих, хто 
має дитину на грудному вигодовуванні 
Щонайменше 150 випадків супроводу 
щорічно для жінок – вагітних чи тих, 
хто має дитину на грудному 
вигодовуванні, у зв'язку з лікуванням 
туберкульозу, які можуть переривати 
лікування через помилкові переконання 
про шкоду терапії для дитини
2) Проведено 25 тренінгів (на 3 дні) (по 
одному в кожному регіоні). 
Протреновано щонайменше 750 
медичних та соціальних працівників за 4 
роки;
3) Роздруковано і розповсюджено ІОМи 
серед цільових закладів (жіночі 
консультації, пологові будинки, ВІЛ та 
ТБ сервісні організації) (тираж 5 тис. на 
рік)

2022 комплексна 
відповідь 98570 96733 90806 84879 370988 10022189

Забезпечити належні соціальні послуги з урахуванням пацієнт-орієнтованого та гендерно-чутливого 
підходів ТБ пацієнтам з маленькими дітьми та створити належні умови перебування у закладах з догляду 
за контактними дітьми

національний рівень

Пацієнти, хворі на ТБ, які 
виховують малолітніх і 
неповнолітніх дітей 
Контактні діти (ТБ) 
Групи підвищеного ризику 
(ГПР) щодо захворювання на 
ТБ та ВІЛ 
Державні органи (МОЗ, 
Мінсоцполітики, Мінюст, 
Міністерство у справах сім'ї та 
молоді) 
Регіональні обласні державні 
адміністрації (ОДА) 
Національні та регіональні 
НУО
ЦСССДМ 
Керівники ТБ - закладів

Розроблення та впровадження 
алгоритмів надання та 
специфікацій соціальних послуг 
пацієнтам, хворим на ТБ, які 
виховують малолітніх і 
неповнолітніх дітей. Соціальні 
послуги в першу чергу спрямовані 
на забезпечення повноцінної 
життєдіяльності дітей на період 
стаціонарного та амбулаторного 
лікування батьків. 
Щонайменше 90% спеціалізованих 
лікарень впроваджено надання 
відповідних соціальних послуг 
Щонайменше 1000 пацієнтів, 
хворих на ТБ та їх малолітніх / 
неповнолітніх дітей отримують 
соціальні послуги, спрямовані на 
забезпечення повноцінної 
життєдіяльності дітей на період 
стаціонарного та амбулаторного 
лікування батьків.

Забезпечення безперешкодного доступу 
пацієнтів з малолітніми і неповнолітніми 
дітьми до отримання ТБ сервісів, 
збільшення виявлення випадків ТБ та 
ефективного лікування усіх форм ТБ. 
Розроблення та впровадження 
алгоритмів надання та специфікацій 
соціальних послуг пацієнтам, хворим на 
ТБ, які виховують малолітніх і 
неповнолітніх дітей. Соціальні послуги в 
першу чергу спрямовані на забезпечення 
повноцінної життєдіяльності дітей на 
період стаціонарного та амбулаторного 
лікування батьків. А саме послуги 
патронатних сімей для маленьких дітей, 
для батьків одинаків та тих, хто немає 
можливості забезпечити повноцінне 
життя дітям на період стаціонарного 
лікування ТБ. Послуги соціального, 
освітнього, психологічного, медичного та 
побутового супроводу для неповнолітніх 
дітей, тощо.

Розроблено і впроваджено пілоти 
щонайменше 4 соціальних послуг з 
урахуванням пацієнт-орієнтованого та 
гендерно-чутливого підходів до ТБ 
пацієнтів з малолітніми та 
неповнолітніми дітьми 
В майбутньому щонайменше 90% 
спеціалізованих медичних закладах 
впроваджено надання відповідних 
послуг 
Щорічно щонайменше 1000 пацієнтів, 
хворих на ТБ та їх малолітніх / 
неповнолітніх дітей отримують соціальні 
послуги, спрямовані на забезпечення 
повноцінної життєдіяльності дітей на 
період стаціонарного та амбулаторного 
лікування батьків.      

2022 комплексна 
відповідь 19590 1 19590 1 19590 0 0 39180 1058441

Адвокація входження до  робочої групи  з питань вивчення ситуації щодо гендерного аспекту проблеми 
туберкульозу в Україні. 13 областей координаційні ради 13 представниць у 13 регіонах 

України

Кількість поданих пропозицй до  
обласних цільових соціальних програм 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-
2023 роки від кожної представниці у 13 
регіонах України

2019 БО "Позитивні 
жінки"

Глобальний фонд 
через БО "100 
ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ"

0

Програмний напрям 3: Моніторинг і реформування законів, підзаконних актів і політик, 
пов’язаних із ТБ



Захід Географічне 
охоплення Цільова аудиторія Кількісне охоплення Очікувані результати Індикатори Строк виконання Відповідальний Джерело 

фінансування
unit cost, 

USD
кількість

, 2019 2019, $ кількіст
ь, 2020 2020, $ кількіст

ь, 2021 2021, $ кількість
, 2022 2022, $

Загальна 
вартість за 
2019-2022 
рр., $

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
заходів, 
гривень

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо: 
 1.Забезпечення суворого регулювання та відповідності правилам для забезпечення правильного 

розподілу пацієнтів з різними формами ТБ в протитуберкульозних установах; у місцях примусової 
ізоляції; в місцях позбавлення волі. 

 2.Доступу до приладів GeneXpert, які мають бути доступні в СІЗО для первинного скринінгу ВІЛ, ТБ, 
гепатиту С. 

 3.Покращення доступу до нових препаратів проти перед-ШЛС-ТБ і ШЛС-ТБ; 
 4.Забезпечення законодавче урегулювання пацієнт-орієнтованого та гендерного підходів до потреб 

хворих на ТБ; 
 5.Внести зміни до законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про контроль за 

туберкульозом" для забезпечення гарантії безпеки робочого місця для людей з туберкульозом та ВІЛ / 
ТБ, незалежно від форм туберкульозу, під час повного курсу лікування ТБ як у стаціонарних, так і 
амбулаторних умовах, а також супутні захворювання, пов'язані з туберкульозом, в стаціонарних умовах. 

 6.Встановити пряму заборону необгрунтованого звільнення з роботи для людей з туберкульозом і ВІЛ / 
туберкульоз в Кодексі законів України про працю. 

 7.Внесення змін до Кодексу законів про працю щодо гарантування збереження посади та заборони 
необґрунтованої відмови у працевлаштуванні особам, які мали ТБ. 

 8.Створення та затвердження переліку робочих місць і посад для хворих на туберкульоз, які не несуть 
загрози для інших і власного здоров'я при виконанні своїх професійних обов'язків на стадії припинення 
бактеріовиділення;

 9.Змінити частину 3 статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою 
забезпечення прав дітей з неактивними формами туберкульозу на навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, дітей з активними формами туберкульозу на індивідуальну форму навчання з 
урахуванням положень Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки щодо скорочення інституційного догляду за дітьми.

 10.Розробити та впровадити Алгоритм діагностики контактних осіб хворих на ТБ з суворим 
додержанням конфіденційності статусу

 11.Забезпечення дотримання прав на освіту, соціальне забезпечення дітей, які хворіють або перехворіли 
на туберкульоз або батьки, яких хворіють на туберкуольоз.

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
актів

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 115,07 60 6904 30 3452 30 3452 30 3452 17261 466298

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо: 
 1.Забезпечення суворого регулювання та відповідності правилам для забезпечення правильного 

розподілу пацієнтів з різними формами ТБ в протитуберкульозних установах; у місцях примусової 
ізоляції; в місцях позбавлення волі. 

 2.Доступу до приладів GeneXpert, які мають бути доступні в СІЗО для первинного скринінгу ВІЛ, ТБ, 
гепатиту С. 

 3.Покращення доступу до нових препаратів проти перед-ШЛС-ТБ і ШЛС-ТБ; 
 4.Забезпечення законодавче урегулювання пацієнт-орієнтованого та гендерного підходів до потреб 

хворих на ТБ; 
 5.Внести зміни до законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про контроль за 

туберкульозом" для забезпечення гарантії безпеки робочого місця для людей з туберкульозом та ВІЛ / 
ТБ, незалежно від форм туберкульозу, під час повного курсу лікування ТБ як у стаціонарних, так і 
амбулаторних умовах, а також супутні захворювання, пов'язані з туберкульозом, в стаціонарних умовах. 

 6.Встановити пряму заборону необгрунтованого звільнення з роботи для людей з туберкульозом і ВІЛ / 
туберкульоз в Кодексі законів України про працю. 

 7.Внесення змін до Кодексу законів про працю щодо гарантування збереження посади та заборони 
необґрунтованої відмови у працевлаштуванні особам, які мали ТБ. 

 8.Створення та затвердження переліку робочих місць і посад для хворих на туберкульоз, які не несуть 
загрози для інших і власного здоров'я при виконанні своїх професійних обов'язків на стадії припинення 
бактеріовиділення;

 9.Змінити частину 3 статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою 
забезпечення прав дітей з неактивними формами туберкульозу на навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, дітей з активними формами туберкульозу на індивідуальну форму навчання з 
урахуванням положень Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки щодо скорочення інституційного догляду за дітьми.

 10.Розробити та впровадити Алгоритм діагностики контактних осіб хворих на ТБ з суворим 
додержанням конфіденційності статусу

 11.Забезпечення дотримання прав на освіту, соціальне забезпечення дітей, які хворіють або перехворіли 
на туберкульоз або батьки, яких хворіють на туберкуольоз.

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
актів

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 1468 2 2936 1 1468 1 1468 1 1468 7341 198302

Адвокація реформування законодавства і політики шляхом мобілізації громади щодо: 
1.        Забезпечення суворого регулювання та відповідності правилам для забезпечення правильного 
розподілу пацієнтів з різними формами ТБ в протитуберкульозних установах; у місцях примусової 
ізоляції; в місцях позбавлення волі. 
2.        Доступу до приладів GeneXpert, які мають бути доступні в СІЗО для первинного скринінгу ВІЛ, ТБ, 
гепатиту С. 
3.        Покращення доступу до нових препаратів проти перед-ШЛС-ТБ і ШЛС-ТБ; 
4.        Забезпечення законодавче урегулювання пацієнт-орієнтованого та гендерного підходів до потреб 
хворих на ТБ; 
5.        Внести зміни до законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про контроль 
за туберкульозом" для забезпечення гарантії безпеки робочого місця для людей з туберкульозом та ВІЛ / 
ТБ, незалежно від форм туберкульозу, під час повного курсу лікування ТБ як у стаціонарних, так і 
амбулаторних умовах, а також супутні захворювання, пов'язані з туберкульозом, в стаціонарних умовах. 
6.        Встановити пряму заборону необгрунтованого звільнення з роботи для людей з туберкульозом і 
ВІЛ / туберкульоз в Кодексі законів України про працю. 
7.        Внесення змін до Кодексу законів про працю щодо гарантування збереження посади та заборони 
необґрунтованої відмови у працевлаштуванні особам, які мали ТБ. 
8.        Створення та затвердження переліку робочих місць і посад для хворих на туберкульоз, які не несуть 
загрози для інших і власного здоров'я при виконанні своїх професійних обов'язків на стадії припинення 
бактеріовиділення;
9.        Змінити частину 3 статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з 
метою забезпечення прав дітей з неактивними формами туберкульозу на навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, дітей з активними формами туберкульозу на індивідуальну форму навчання з 
урахуванням положень Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки щодо скорочення інституційного догляду за дітьми.
10.        Розробити та впровадити Алгоритм діагностики контактних осіб хворих на ТБ з суворим 
додержанням конфіденційності статусу
11.        Забезпечення дотримання прав на освіту, соціальне забезпечення дітей, які хворіють або 
перехворіли на туберкульоз або батьки, яких хворіють на туберкуольоз.

національний рівень ВРУ, ЦОВВ
5 розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
пропозицій

кількість розроблених та обговорених з 
зацікавленими сторонами нормативних 
актів

2022 ЦГЗ, НУО комплексна 
відповідь 9841 4920 4920 4920 24601 664601

Усунення бар'єрів щодо прав людини та гендерних питань у сфері лікування та профілактики 
туберкульозу (розробка та адвокація нормативних змін) національний рівень ВРУ, ЦОВВ Відповідні зміни розроблено та внесено 

на розгляд відповідних ЦОВВ або ВРУ 2020 ЦГЗ Глобальний фонд 39499,8 1067081

Оцінка правового середовища національний рівень ЦГЗ, МОЗ, органи місцевого 
самоврядування, НУО проведення оцінки протягом 2021 року 2022

Програма розвитку 
ООН, Стоп ТБ 
партнерство, ЦГЗ, 
НУО

комплексна 
відповідь 115,07 0 0 90 10356 0 10356 279779


