ПРОТОКОЛ
засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням
переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок
коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією(далі – Комісія з нагляду)
21 лютого 2020 року
11.00-14.00
м. Київ, МОЗ України,
вул. Грушевського, 7
зала селекторних нарад
Головуюча: Воскресенська Олена, голова Комісії з нагляду, виконавчий
директор міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід»
Присутні члени Комісії з нагляду:
1. Вітрук Інна, заступник голови Комісії з нагляду, головний спеціаліст
відділу систематизації та аналітики Управління правового
забезпечення МОЗ України.
2. Гетьман Лариса, експерт ВОЗ з питань ВІЛ-інфекції.
3. Двигало Марія, керівник проекту в Благодійній організації
«Меридіан» (м. Полтава).
4. Дебелюк Мирослава, незалежний консультант, експерт в Експертній
групі з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні.
5. Кондратенко Олексій, виконавчий
директор
ГО
«CenterHumanHubUA».
6. Руденко Ірина, начальник відділу з питань громадського здоров’я
МОЗ України.
7. Шерстюк Олена, радник з питань комунікації та Глобальних
Ініціатив Представництва ЮНЕЙДС в Україні.
Запрошені представники зацікавлених сторін:
1. Короєва Ірина, представник Секретаріату Національної ради.
2. Кравець Любов, представник Секретаріату Національної ради.
3. Мангатова Катерина, головний фахівець з розвитку регіональних
систем громадського здоров'я ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України».
4. Ярмак Євген, керівник відділу закупівель ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України».
Порядок денний засідання:
1. Аналіз ситуації щодо закупівель послуг для людей, які вживають
наркотики (ЛВІН), у м. Київ у 2020 році – Мангатова Катерина - головний
фахівець з розвитку регіональних систем громадського здоров’яДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України», Ярмак Євген –керівник
відділу закупівель ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
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2. Про результати візитів з нагляду до м. Київ та Київської області,
які було здійснено протягом жовтня 2019 року – члени Комісії з нагляду,
учасники візитів з нагляду до м. Київ та Київської області.
3. Узгодження проєкту Плану нагляду на 2020 рік: ключові
активності та стратегічні напрямки– Воскресенська Олена – голова Комісії
з нагляду, КравецьЛюбов – секретаріатНаціональної ради.
4. Узгодження технічних завдань на 2020 рік для залучення в рамках
проекту ПРООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні»консультантів Комісії з
нагляду, зокрема, консультанта з аналізу ефективностіпрограм
Глобального фонду таконсультанта з аналізу виконання програмних
індикаторів – Воскресенська Олена – голова Комісії з нагляду, Кравець
Любов – секретаріат Національної ради.
За результатами розгляду та обговорення питань порядку
денного засідання Комісії з нагляду:
ВИРІШИЛИ:
1. З питання № 1 «Аналіз ситуації щодо закупівель послуг для
ЛВІН у м. Київ»:
1.1.Інформацію
про
аналіз
ситуації,
пов’язаної
із
призупиненнямзакупівель послуг для ЛВІН у м. Київ у 2020 році,
що додається, взяти до відома.
1.2.З метою уникнення ризиків у забезпеченні безперервності послуг з
профілактики ВІЛ серед ЛВІН у місті Києві рекомендувати
провести на початку березня 2020 року робочу зустріч на базі
Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної
адміністрації з керівниками організацій-учасників торгів (ВБО
«Дропін центр», ГО «Клуб «Еней»
та
ВБО
«КонвіктусУкраїна»)за участі представників МОЗ України, Київського
міськогоцентру громадського здоров’я, Київського міського
центру профілактики та боротьби зі СНІДом та членів Комісії з
нагляду для узгодження питання алгоритму спільних дій для
забезпечення виконання у 2020 році Плану переходу у місті Києві
та організації надання профілактичних послуг для ЛВІН за
рахунок бюджетних коштів.
1.3.Рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
як замовнику послуг за бюджетні кошти у випадках подання
учасниками торгів скарг до Антимонопольного комітету України
(далі – АМКУ) звертатися до АМКУ з проханням про терміновий
розгляд зазначених скарг.
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2. З питання № 2 «Про результати візитів з нагляду до м. Київ та
Київської області, які було здійснено протягом жовтня 2019 року»:
2.1. Інформацію про результати візитів з нагляду до м. Київ та
Київської області, які було здійснено протягом жовтня 2019 року,
викладені у звітах, що додаються, взяти до відома.
2.2. Секретаріату Національної ради:
- надіслати звіти про візити з нагляду до м. Київ та Київської
області основним реципієнтам для ознайомлення та
врахування у роботі з проханням їх опрацювати та надати
відгуки до 2 березня 2020 року;
- оприлюднити звіти на сайті МОЗ України після їх
опрацювання основними реципієнтам.
2.3. З метою інформування Групи з розробки запиту на фінансування
до Глобального фонду на 2021–2023 роки (далі – ГРЗ) щодо
рекомендацій для забезпечення найбільш ефективного впливу на
стримування епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в
рамках програм Глобального фонду:
- Секретаріату Національної ради до 26 лютого узагальнити
рекомендації за результатами візитів з нагляду на місця за
2018–2019 роки та надіслати членам Комісії з нагляду на
погодження;
- Голові Комісії з нагляду узгоджені рекомендації озвучити на
одному із чергових засідань ГРЗ, яке заплановане на 4 березня
за участі представників Глобального фонду та партнерів.
3. З питання № 3 «Узгодження проєкту Плану нагляду на 2020 рік:
ключові активності та стратегічні напрямки»:
3.1. Погодити запропонований проєкт Плану нагляду на 2020 рік та
графік візитів у регіони, що додаються.
3.2. Рекомендувати їх до затвердження Національною радою.
3.3. При формуванні програм візитів у регіони включати питання про
забезпечення АРТ на первинній ланці в рамках переходу на нову
модель фінансування медичних послуг (особливо у регіонах з
низьким рівнем поширення ВІЛ).
4. З питання № 4 «Узгодження технічних завдань на 2020 рік для
залучення в рамках проекту ПРООН «Зміцнення Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні»
консультантів Комісії з нагляду, зокрема, консультанта з аналізу
ефективності програм Глобального фонду та консультанта з аналізу
виконання програмних індикаторів»:
4.1. Членам Комісії протягом тижня надати до Секретаріату
пропозиції до технічних завдань консультантів (консультанта з
аналізу ефективності програм Глобального фонду та консультанта
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з аналізу виконання програмних індикаторів) для забезпечення
оголошення конкурсу та найму консультантів.

Голова Комісії з нагляду

Олена ВОСКРЕСЕНСЬКА

Секретар

Любов КРАВЕЦЬ

