Комісія з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які
здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Стан впровадження програм Глобального фонду на тимчасово
окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, Донецької та
Луганської областей
Згідно з наданою основними реципієнтами БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»
(далі – Мережа) та МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс)
інформацією протягом 2018 року – першого півріччя 2019 року на тимчасово
окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської
областей:
впроваджували діяльність з профілактики ВІЛ-інфікування серед уразливих
груп та догляду і підтримки 11 громадських/благодійних організацій –
субреципієнти грантів Глобального фонду;
бюджет субреципієнтів на 2018 рік – 43,075,146.94 грн
бюджет субреципієнтів на 2019 рік – 45,738,505.59 грн.
охоплено послугами у 2018 році: ЛЖВ – 8574, ЛВІН – 28171, РКС – 4448,
ЧСЧ – 2253, ув’язнених – 8206, ВІЛ+ вагітних та породіль – 236.
охоплено послугами у І півріччі 2019 року: ЛЖВ – 6494, ЛВІН – 14948, РКС –
3107, ЧСЧ – 1649, ув’язнених – 3074, ВІЛ+ вагітних та породіль – 164.
Згідно з інформацією Мережі для лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснено
закупівлю і постачання АРВ-препаратів та діагностичних матеріалів на суму понад
53,8 млн. грн:
станом на 01.07.2019 року загальна кількість пацієнтів, які отримують
препарати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей,
складає понад 13 000 пацієнтів;
ВІЛ-інфіковані пацієнти повністю забезпечені антиретровірусним лікуванням
до кінця 2019 року;
протягом 2019 року планується здійснити поставки препаратів та
діагностичних товарів, в т.ч. для антиретровірусного лікування у 2020 році.
Згідно з інформацією Альянсу для діагностики та лікування пацієнтів на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснено
закупівлю і постачання протитуберкульозних препаратів, лабораторного
обладнання та діагностичних матеріалів на суму понад 39,5 млн. грн., які
поставлено в Донецьку обласну клінічну туберкульозну лікарню та Луганський
обласний протитуберкульозний диспансер.
За результатами вивчення питання впровадження програм Глобального
фонду на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя,
Донецької та Луганської областей Комісія з нагляду дійшла таких висновків:
Програми та проекти реалізуються відповідно до робочого плану із певними
корективами під впливом непереборних обставин, а саме – припинені програми
профілактики
ВІЛ-інфікування
серед
груп
підвищеного
ризику
на
непідконтрольній території Луганської області через відсутність підтримки такої
діяльності з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово
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окупованих територіях Луганської області. Крім того, Мережа запровадила новий
напрямок роботи на непідконтрольних територіях Донецької області – «Протидія
насильству, зумовленому наслідками бойових дій на Донбасі».
Основні реципієнти (ОРи) Мережа та Альянс через неформальні канали
збирають потреби щодо закупівель АРВ та протитуберкульозних препаратів,
лабораторного обладнання та витратних матеріалів тощо.
Моніторинг лікування теж відбувається неформальними каналами, оскільки
будь-яка формалізація стосунків несе особисту загрозу фахівцям, які залишилися
на тимчасово окупованих територіях.
В той самий час, товари, які постачаються Мережею на вказані території, у
випадку невикористання не можуть бути перерозподілені, тому було прийнято
рішення здійснювати закупівлі та постачання об’єму на 6–9 місяців, замість
річного, як для територій Донецької, так і для Луганської областей, відповідно
збільшивши кількість поставок.
Моніторинг послуг з догляду і підтримки відбувається через скап-зв’язок із
надавачами послуг та клієнтами.
Моніторинг надання послуг з профілактики ВІЛ-інфікування наразі не
відбувається.
Сіра зона моніторингу і нагляду – АР Крим та місто Севастополь. Від
організації-субгрантерів ОРи отримують програмну та фінансову звітність щодо
реалізації програм з профілактики ВІЛ-інфікування та догляду і підтримки, на
основі якої відбувається подальше виділення коштів від Глобального фонду.
Моніторинг впровадження програм на місцях ОРи не здійснюють. Є тільки
моніторинг з боку Глобального фонду, що здійснюється силами кампанії
ПрайсВотерхаусКуперс однієї із пострадянських країн. Наразі звіти про
моніторингові візити надаються тільки Глобальному фонду.
Питання, які ще потребують подальшого вивчення:
Інформація, що була надана Мережею про фінансування та планові показники
організацій-субгрантерів, свідчить про значне збільшення фінансування
організацій, що не пов’язане із так само значним збільшенням планових
показників, крім організації «Варіант», що отримала додатковий грант за
напрямком «41М: Протидія насильству, зумовленому наслідками бойових дій на
Донбасі». Комісія готує подальший запит на ОРа.
Оскільки Луганська область виглядає найбільш проблематичною з огляду на
перспективи підтримки програм, достовірність інформації перевірити в рамках
діючих механізмів моніторингу неможливо. Необхідно визначитися щодо
механізмів, які ОРи планують застосовувати для здійснення моніторингу у цій
області?
Пропозиції до рішення:
1. Секретаріату Національної ради, функцію якого виконує МОЗ, звернутися
до Глобального фонду з проханням надати матеріали моніторингових візитів, що
здійснюються за дорученням Глобального фонду на тимчасово окуповану
2

Комісія з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які
здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

територію АР Крим та міста Севастополя. В разі отримання позитивної відповіді
від Глобального фонду, матеріали передати для вивчення Комісії з нагляду.
2. Основним реципієнтам (Альянс, Мережа) щопівроку інформувати
Національну раду про впровадження програм на тимчасово окупованих територіях
АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
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