Інформаційне табло
впровадження проектів
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією
Основні реципієнти:
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД
Всеукраїнська Мережа ЛЖВ
УЦКС

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

Інформаційне Табло - МБФ
«Міжнародний Альянс Громадського
Здоров’я» - 1 січня 2016 - 30 червня
2016

Бюджет і фактичні витрати 1 січня 2016 - 30
червня 2016

1

2

3

11 478 191

14 865 193

Фактичні витрати (в $)

20 650 453

24 628 287

22 880 667

Бюджет (в $)

10 327 132

13 276 155

19 232 263

Виплати ГФ (в $)

Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань
гранту – 1 січня 2016 - 30 червня 2016
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Статус Попередніх умов

Невиконані і прострочені

Невиконані, але непрострочені

Виконані

Кількість контрактних угод із суб-реципієнтами –
1 січня 2016 - 30 червня 2016
100 8787878787
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Визначені
Що пройшли оцінку
Схвалені
що підписали угоду
Що отримують фінансування

Показники виконання програмних індикаторів – 1
січня 2016 - 30 червня 2016
Показники

КП - 1д: Відсоток СІН, охоплених
програмами профілактики ВІЛ визначеним пакетом послуг

Цільовий Досягнут
показник
о

Зауваження

Показник відповідає діяльності Альянсу.
% виконання 55,7%/46,6% * 100%=119,5%

46,6

КП - 3д: Відсоток СІН, що пройшли
тестування на ВІЛ протягом
звітного періоду, та знають свої
17,8
результати

КП - 5: Відсоток осіб на опіоїдній
замісній терапії, які отримували
лікування щонайменше протягом 6 76,1
місяців
KP-1c: Відсоток робітників
комерційного сексу, охоплених
програмами профілактики ВІЛ –
визначеним пакетом послуг

>
0% - 60% 90
59% 89%
%

30,7

55,7

32,5

80,7

34,9

119,53%

182,58%

106,04%

113,68%

63 організації надавали послуги СІН.
Діяльність здійснювалася згідно із робочим
планом.
Показник відповідає діяльності Альянсу.
% виконання 32,5%/17,8% * 100%=182,6%
Протягом шести місяців 100 753 СІН пройшли
швидке тестування на ВІЛ та отримали
результати, серед них 22 954 нових клієнти
(22,8%). Протягом звітного періоду було
протестовано 73% нових клієнтів. У ході
тестування 1764 СІН отримали позитивні
результати, 1 437 СІН звернулися до ЛПЗ. У
першому півріччі 2016 року позитивні
результати підтвердилися для 878 СІН, 1 002
осіб стали на облік у центрах СНІДу, а 838 осіб
розпочали АРТ.
80,72% осіб, які розпочали ЗПТ протягом
останніх 6 місяців 2015 року (когортний період
липень - грудень 2015 року), отримували її
безперервно протягом щонайменше 6 місяців.
Показник відповідає діяльності Альянсу.
% виконання 34,9%/30,7% * 100%=113,7%
∙ 47 зі звітної кількості – чоловіки
∙ 27 832 зі звітної кількості – жінки
∙ 16 зі звітної кількості – трансгендери

Показники

Цільовий Досягнут
показник
о

KP-3c: Відсоток РКС, що пройшли
тестування на ВІЛ протягом звітного
періоду, та знають свої результати

12,0

22,2

KP-1a: Відсоток ЧСЧ, охоплених
програмами профілактики ВІЛ –
визначеним пакетом послуг

17,4

19,6

KP-3a: Відсоток ЧСЧ, що пройшли
тестування на ВІЛ протягом звітного
періоду, та знають свої результати

8,2

13,5

>
0% - 60% 90
59% 89%
%

185,00%

112,64%

164,63%

Зауваження
Протягом перших 6 місяців 2016 року 17 748 РКС
пройшли швидке тестування на ВІЛ та отримали
результати, серед них 2 741 нових клієнтів
(15,4%). Протягом звітного періоду було
протестовано 85% нових клієнтів. У ході
тестування 106 РКС отримали позитивні
результати, 62 РКС звернулися до ЛПЗ. Протягом
6 місяців 2016 року позитивні результати було
підтверджено для 43 РКС, 38 РКС стали на облік
у центрах СНІДу, а 11 РКС розпочали АРТ.
У Криму (включаючи місто Севастополь) 1 504
РКС пройшли швидке тестування на ВІЛ (при
цьому було отримано 3 позитивних результати).
За останнє півріччя показник було перевиконано
на 13% завдяки використанню сучасних
мобільних та інтернет-технологій, соціальних
мереж (Vkontakte.ru, Facebook та сайт знайомств
Qguys.ru), а також мобільних додатків для
смартфонів (Нornet, Grindr). Такі заходи
спростили та пришвидшили процес
встановлення контактів із цільовою групою.
Окрім цього, за даними звітів НУО, впровадження
нової моделі послуг «Асистованого тестування»
сприяло залученню додаткових клієнтів.
Протягом звітного періоду 3 539 нових клієнтів
було охоплено мінімальним пакетом
профілактичних послуг.
Протягом першого півріччя 2016 року 17 315 ЧСЧ
пройшли швидке тестування на ВІЛ та отримали
результати, серед них 3 317 нових клієнтів
(19,2%). Протягом звітного періоду було
протестовано 78% нових клієнтів. В ході
тестування 114 ЧСЧ отримали позитивні
результати, 94 ЧСЧ звернулися до ЛПЗ. Протягом
6 місяців 2016 року позитивні результати було
підтверджено для 81 ЧСЧ, 68 ЧСЧ стали на облік
у центрах СНІДу, а 29 розпочали АРТ. У Криму
(включаючи місто Севастополь) 789 ЧСЧ пройшли

Інформаційне Табло - ВБО
«Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД» - 1 січня 2016 - 30
червня 2016

1

2

14783540,68

Бюджет (в $)

12998797

12 998 797

12718987,41

12 614 439

Виплати ГФ (в $)
Фактичні витрати (в $)

17 450 723

Бюджет і фактичні витрати 1 січня 2016 - 30
червня 2016

Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань
гранту – 1 січня 2016 - 30 червня 2016
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Статус Попередніх умов
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Невиконані, але непрострочені
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Кількість контрактних угод із суб-реципієнтами –
1 січня 2016 - 30 червня 2016
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Показники виконання програмних індикаторів – 1
січня 2016 - 30 червня 2016
Показники
Кількість дорослих ЛЖВ,
що отримали послуги
догляду та підтримки на
рівні громад

60% >
Цільови
0% й
Досягну
- 90
59%
показн
то
89% %
ик

65
69
538,0 253,0

Відсоток інших уразливих
груп населення (ув'язнені),
охоплених програмами
32
36
профілактики ВІЛ 000,0 051,0
індивідуальних і / або
невеликих втручань на

106%

113%

Зауваження

% від досягнення цільових показників у порівнянні з плановим охопленням: 106% = (69
253 фактичне охоплення / 65 538 заплановане охоплення) * 100%
Охоплення клієнтів серед тих, хто перебуває на АРТ.
Україна (крім анексованих територій). Станом на 1 серпня 2016 року налічувалося 65 909
осіб на АРТ: 63083 - дорослі; 2826 - діти. Частка ВІЛ-позитивних пацієнтів, які отримують
АРТ серед тих, хто користується послугами догляду та підтримки, становить 71% (49 339
клієнтів на АРТ у проектах догляду та підтримки / 69 253 фактичного охоплення послуг з
догляду та підтримки) * 100%), або 78% (n = 49 339), серед тих, хто знаходяться на АРТ
в Україні (49 339 клієнтів на АРТ у проектах догляду та підтримки / 63 083 дорослих
пацієнтів, які отримують АРТ в медичних установах) * 100%).
Анексована територія. Згідно з даними, наданими НУО, які здійснюють діяльність з
догляду та підтримки в АР Крим, налічувалося 4325 ЛЖВ на АРТ (крім Севастополя).
Серед них 44% (n = 1 911) люди, які користувалися послугами догляду та підтримки.
Офіційні дані про ВІЛ+, які отримують АРТ в Севастополі - недоступні. Протягом 6 місяців
2016 року налічувалося 665 ЛЖВ на АРТ, які скористалися послугами догляду та
підтримки в Севастополі.
Нові клієнти на АРТ в програмі догляду та підтримки.
Україна (крім анексованої території). Збільшення пацієнтів на АРТ за даними УЦКС у 2016
році становить 9% від загального числа хворих, які отримують АРТ (п = 5 274). За
даними моніторингу програми Мережі (база даних Case ++) число нових клієнтів, які
почали АРТ в 2016 році і обслуговували в проектах догляду та підтримки становить 4
016 ВІЛ+. В цілому, частка нових клієнтів, які отримують АРТ в загальній кількості
клієнтів, які отримують АРТ в програмі догляду та підтримки становить 8% (4 016 нових
клієнтів, які отримують АРТ у проектах догляду та підтримки / 49 339
Анексована територія.
В АР Крим 356 PLHW дорослі почали АРТ в 2016 році (крім Севастополя). Серед них 170
пацієнтів або 48% почали отримувати послуги з догляду та підтримки. Офіційні дані про
ВІЛ+, які почали АРТ в 2016 році в Севастополі - недоступні. Протягом 6 місяців 2016
року налічувалося 42 ЛЖВ, які почали АРТ в 2016 році і користувалися послугами
догляду та підтримки в Севастополі.
% від досягнення цільових показників у порівнянні з плановим охопленням: 113% = (36
051 фактичне охоплення / 32 000 планове) * 100%

Інформаційне Табло - ДУ «УЦКС» - 1
січня 2016 - 30 червня 2016

Бюджет і фактичні витрати 1 січня 2016 - 30
червня 2016

1

2

3

463911,84

Бюджет (в $)

963 015

1226568

1 015 256

664 794

409468

1 044 640

867 729

Виплати ГФ (в $)
Фактичні витрати (в $)

Бюджет і фактичні витрати відповідно до
завдань гранту – 1 січня 2016 - 30 червня
2016
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Статус Попередніх умов

Невиконані і прострочені

Невиконані, але непрострочені

Виконані

Показники виконання програмних індикаторів – 1
січня 2016 - 30 червня 2016
0% 60 >

Показники

Відсоток дорослих та дітей, які
отримують АРТ серед всіх дорослих
та дітей, що живуть з ВІЛ

Цільови
- %- 9
й
Досягну
59 89 0
показн
то
% % %
ик

42,0 29,0

69%

Кількість дорослих , які отримують
АРТ серед всіх дорослих та дітей, що
живуть з ВІЛ у пенітенціарній
системі

3
1
000,0 929,0

64%

Кількість зареєстрованих випадків
бактеріологічно підтвердженого ТБ,
нові та рецидиви

13
17
127,0 946,0

137%

Зауваження
Відповідно до коментарів Ору низьке
виконання даного показника пов'язане зі
скороченням об'ємів закупівлі препаратів
АРВ-препаратів за рахунок державного
бюджету через девальвацію грівні та
затримкою видачі препаратів закуплених
ЮНІСЕФ.
Незважаючи на те, що в минулому періоді ОР
повідомив, що ДПТСУ підготував план для
досягнення показника до 31/07/2016,
виконання показника залишається низьким,
ОР пояснив це міграцією населення з
пенітенціарної системи - у першій половині
-го року 608 осіб на АРТ покинули заклади
пенітенціарної системи.

0% 60 >

Показники

Відсоток всіх нових випадків ТБ,
бактеріологічно підтверджених +
клінічно діагностованих, успішне
лікування серед всіх нових випадків
ТБ зараєстрованих на лікування
протягом певного періоду

Відсоток хворих, які раніше
лікувались від ТБ та отримали ТМЧ

Цільови
- %- 9
й
Досягну
59 89 0
показн
то
% % %
ик

78,0 70,0

96,0 95,0

Кількість зараєстрованих бакт підв,
6
резистентних до препаратів випадків
225,0
ТБ

Кількість паціентів з МРТБ+РРТБ, які
почали 2-гу лінію лікування

7
168,0

6
8
171,0 370,0

90%

Зауваження
Показники виконання даного індикатору, які
було надано, є невірними, так як для іх
розрахунку було взято неправильний період.
ОР використав дані за весь 2015й рік, а мав
використати дані за перше півріччя 2016-го
року. Правильний процент виконання
наведений нижче.

99%

115%

136%

Показники виконання даного індикатору, які
було надано, є невірними, так як для іх
розрахунку було взято неправильний період.
ОР використав дані за весь 2015й рік, а мав
використати дані за перше півріччя 2016-го
року. Правильний процент виконання
наведений нижче.

0% 60 >

Показники

Цільови
- %- 9
й
Досягну
59 89 0
показн
то
% % %
ик

Відсоток випадків резистентності ТБ,
які почали лікування МРТБ та були
втрачені протягом перших 6 місяців 6,0
лікування

Відсоток всіх нових випадків ТБ,
бактеріологічно підтверджених +
клінічно діагностованих, успішне
лікування серед всіх нових випадків
ТБ зараєстрованих на лікування
протягом певного періоду

Кількість паціентів з МРТБ+РРТБ, які
почали 2-гу лінію лікування

11,0

6
4
225,0 088,0

6
4
171,0 088,0

Зауваження

183%

66%

66%

Показники виконання даного індикатору
були переглянуті ГФ, так як під час
введення даних ОР використав
неправильний період, то виконання
цього показника за даними ОРу
становило 90%. Фактичне виконання
цього показника становить 66%.

Показники виконання даного індикатору
були переглянуті ГФ, так як під час
введення даних ОР використав
неправильний період, то виконання
цього показника за даними ОРу
становило 136%. Фактичне виконання
цього показника становить 66%.

