РІШЕННЯ
засідання Комісії з нагляду Національної Ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – Національна рада)

17 квітня 2018 року
10:00 – 13:00
м. Київ, вул. Грушевського 7, 3-й
поверх, мала зала Колегії МОЗ
України
Головуюча: Салабай Н., Голова Комісії з нагляду, експерт з питань ВІЛ/ТБ та
діяльності координаційних механізмів країни з ВІЛ/ТБ
Загальна кількість членів Комісії з нагляду – 11
Присутні на засіданні – 8
Відсутні з поважних причин – 3, з них:
делегували право голосу Голові Комісії з нагляду – 3: Гранкіна Н., Ільченко М.,
Міхедько А..
Присутні члени Комісії з нагляду: Левченко В., заступник голови Комісії з
нагляду, головний спеціаліст відділу законодавчих ініціатив Управління
громадського здоров'я МОЗ України, Безулік Т., консультант проекту «Виклик
туберкульозу» (Challenge TB), Василькова А., спеціаліст з питань політики в
охороні здоров'я Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», Вітрук І.,
головний спеціаліст відділу систематизації та аналітики Управління правового
забезпечення МОЗ України, Павлова О., менеджер з проведення медичних
програм Представництва РАТН в Україні, Радченко Т., практичний психолог
Обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Рівненської обласної
ради, Смаль А., директор ТОВ «Компанія «ЮрКом», директор благодійного
фонду «Фундація АНТИСНІД – Україна».
Відповідно до п.11 Положення про Комісію з нагляду, засідання якої є
правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів, кворум
забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.
Запрошені представники зацікавлених сторін: Бортнік А., програмний
асистент Представництва ЮНЕЙДС в Україні, консультант Комісії з нагляду з
ведення Інформаційного табло (Dashboard), Грідер О.,
старший програмний
фахівець команди країн Східної Європи та Центральної Азії підрозділу
управління грантами Глобального фонду, Короєва І., секретар Комісії з нагляду,
представник Секретаріату Національної ради; Кравець Л., представник
Секретаріату Національної ради; Латічевські Д., регіональний менеджер
команди країн Східної Європи та Центральної Азії підрозділу управління
грантами Глобального фонду, Пахуча Л., представник Місцевого агенту
Глобального фонду, Петренко Ю., представник Місцевого агенту Глобального

фонду, Рябченко К.,
спеціаліст з моніторингу та оцінки ДУ «Центр
громадського здоров'я МОЗ України»
1. Щодо впровадження єдиного кодування клієнтів профілактичних
програм та отримувачів медичних послуг в рамках субгранту ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»:
1.1.

1.2.

1.3.

Інформацію про результати впровадження єдиного кодування
клієнтів профілактичних програм та отримувачів медичних послуг в
рамках субгранту ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
взяти до відома.
Рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» в
рамках впровадження єдиного кодування клієнтів профілактичних
програм та отримувачів медичних послуг передбачити застосування
алгоритму кодування з урахуванням забезпечення конфіденційності
даних клієнтів та анонімності тих і з них, хто утримується надати
особисті дані.
Рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» за
участі партнерських організацій та представників ключових
спільнот здійснити низку заходів, націлених на інформаційну
підтримку
впровадження
єдиного
кодування
клієнтів
профілактичних програм та отримувачів медичних послуг.

2. Щодо результатів засідання Національної ради від 1 березня 2018
року, зокрема, щодо схвалених пропозицій Комісії з нагляду,
затверджених її рішенням від 29 січня 2018 року:
2.1.

Інформацію про результати засідання Національної ради від 1
березня 2018 року, зокрема, щодо схвалених пропозицій Комісії з
нагляду, затверджених її рішенням від 29 січня 2018 року взяти до
відома.

3. Про результати участі у засідання тендерного комітету ДУ «Сумський
обласний центр громадського здоров’я» в рамках реалізації проекту
Глобального фонду 14 березня 2018 року:
3.1.

Інформацію про результати участі у засідання тендерного комітету
ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» в рамках
реалізації проекту Глобального фонду взяти до відома.

3.2.

Рекомендувати представникам Основних реципієнтів грантів
Глобального фонду розробити рекомендації в режимі онлайн-курсу,
вебінару тощо, щодо підготовки та надання документів в рамках
закупівель послуг за програмою Глобального фонду через державні

механізми в порядку, визначеному Законом України «Про публічні
закупівлі» (ProZorro, зокрема).
4. Про результати участі членів Комісії з нагляду у дебрифінгах
місцевого агенту Глобального фонду з представниками Основних
реципієнтів грантів Глобального фонду 27-28 березня 2018 року:
4.1.

4.2.

Інформацію про результати участі членів Комісії з нагляду у
дебрифінгах місцевого агенту Глобального фонду з представниками
Основних реципієнтів грантів Глобального фонду 27-28 березня
2018 року взяти до відома.
Секретаріату Національної ради забезпечити систематичне
отримання (через запити) від представників місцевого агенту
Глобального фонду перелік питань та інформації від Основних
реципієнтів у відповідь на них для попереднього ознайомлення
членами Комісії з нагляду з метою підготовки до участі у
дебрифінгах місцевого агенту Глобального фонду.

5. Планування діяльності щодо розгляду та аналізу звітів (PU/DR)
Основних реципієнтів грантів Глобального фонду, а також карток
моніторингу виконання програм за підсумками 2017 року:
5.1.

5.2.

Розглянути на черговому засіданні Комісії з нагляду інформацію
щодо аналізу Інформаційного табло (Dashboard) за результатами
звітів (PU/DR) Основних реципієнтів грантів Глобального фонду, а
також карток моніторингу виконання програм за підсумками 2017
року.
Членам Комісії з нагляду протягом ІІ кварталу 2018 року провести
спільне засідання з представниками Міністерства охорони здоров'я
України щодо розгляду та аналізу карток моніторингу виконання
програм за підсумками 2017 року.

6. Планування візитів на місця з метою нагляду у II кварталі 2018 року:
6.1.

Запланувати відповідно до Плану нагляду на 2018 рік здійснення
візиту з нагляду до м. Одеса та Одеської області у червні поточного
року.

7. Різне.
7.1. Про врегулювання питання із забезпечення реалізації грантів
Глобального фонду на території Автономної Республіки Крим у
новому циклі грантів Глобального фонду:
7.1.1. Направити запит до Основних реципієнтів грантів Глобального
фонду стосовно вжитих заходів та результатів переговорів з
представниками Глобального фонду, націлених на врегулювання
питання із забезпечення реалізації грантів Глобального фонду на

території Автономної Республіки Крим у новому циклі грантів
Глобального фонду.
7.2.

Зустріч Комісії з нагляду з представниками місії Глобального
фонду щодо впроваджених та запланованих заходів у
забезпеченні нагляду Національної ради нагляду за реалізацією
грантів:

7.2.1. Інформацію за результатами обговорення впроваджених та
запланованих заходів у забезпеченні нагляду Національної ради з
представниками місії Глобального фонду взяти до відома.
7.2.2. Комісії з нагляду протягом ІІ кварталу 2018 року надати до
Глобального фонду інформацію за результатами розгляду та
аналізу апеляції ГО «Всеукраїнська асоціація людей, які
перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» за результатами
спільного конкурсу ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» та МБФ
«Альянс громадського здоров’я» за напрямком 10М «Підтримка
та інституційний розвиток ТБ спільнот».
Голова Комісії з нагляду

Секретар Комісії з нагляду

Наталія САЛАБАЙ

Ірина КОРОЄВА

