Інформація про результати наглядової діяльності
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
протягом 2017 року
З метою забезпечення виконання Національною радою з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) наглядової
функції розроблено План нагляду відповідно до Кваліфікаційних вимог
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі –
ГФ) до Координаційних механізмів країни, які застосовуються із
запровадженням нової моделі фінансування ГФ. План нагляду затверджено
рішенням Національної ради від 16 лютого 2017 року.
Виконання Плану нагляду здійснюється відповідно до Порядку наглядової
діяльності Національної ради, затвердженого Національної ради 13.12.2011 р.,
який регулює провадження наглядової діяльності Національної ради та
визначає її функції з нагляду щодо забезпечення відкритості процесу розробки
Концептуальної Записки, прозорого призначення основних реципієнтів грантів
ГФ, процесу переговорів з ГФ, ходу реалізації Програм, закриття грантів.
Супровід наглядової функції Національної ради покладено на Комісію з
нагляду (створена рішенням Ради від 13.12.2011 р.), яка є постійно діючим
органом Національної ради, сприяє Національній раді та її членам у виконанні
ними усіх функцій з нагляду, які визначаються Порядком наглядової діяльності,
Положенням про Комісію з нагляду та здійснюються згідно з Планом нагляду.
Основними заходами з реалізації Плану нагляду є регулярні засідання
Національної ради та Комісії з нагляду, виїзди на місця, регулярні зустрічі з
ОРами, аналіз управлінських, фінансових та програмних документів ОР,
зустрічі з ОРами на регулярній основі, виявлення проблем, ведення
Інформаційного табло (Dashboard), підготовка рекомендацій щодо їх усунення
та планування відповідних дій, узагальнення інформації на основі існуючих
даних та її поширення серед стейкхолдерів, щоквартальне інформування
Секретаріату ГФ щодо наглядової діяльності.
Фінансове забезпечення наглядової діяльності здійснюється за рахунок
коштів ГФ в рамках політики фінансування Координаційних механізмів країн,
зокрема проекту ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в Україні».
Нагляд здійснюється у трьох сферах:
1. Сфера нагляду: Розробка заявок на фінансування ГФ (компонент ВІЛ/ТБ) та
призначення Основних реципієнтів, перебіг переговорів із Секретаріатом ГФ:
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1.
Забезпечено нагляд за процесом підготовки запиту України на
фінансування програм ГФ на 2018-2020р. «Форсування прогресу України
для досягнення швидких та стабільних результатів відповіді на епідемії
ВІЛ та ТБ» (далі – Запит). Постійна участь Голови та членів Комісії з
нагляду у засіданнях робочих підгруп з підготовки запиту, також
національних заходах з метою обговорення проекту запиту, його
затвердження та вибору Основних реципієнтів, зокрема:
19 січня 2017 року проведено зустріч зацікавлених сторін в МОЗ
України;
У період з 23 по 26 січня 2017 року обговорення та узгодження
процедурних питань підготовки запиту з представниками Глобального
фонду під час їх візиту до України;
16 лютого 2017 року: проведено засідання Національної ради, на якому:
визначено механізм подання запиту - повний перегляд та подання нового
запиту; затверджено персональний склад групи з розробки запиту - 78
осіб та документи, що регламентують її діяльність; погоджено пропозиції
міжнародних партнерів щодо надання технічної підтримки підготовки
запиту; погоджено структуру та графік підготовки проекту запиту.
21 лютого 2017 року: проведено перше установче засідання Групи з
розробки проекту запиту України до Глобального фонду
21 лютого – 21 березня: робота в основних підгрупах. Проведено більше
40 засідань, середня к-ть учасників в одному засіданні - 20 осіб.
22 березня – 1 травня 2017 року: фіналізація блоків Запиту (Моніторинг
і Оцінка, Закупівлі, Фінанси та Реформа) та проведено загалом 15
засідань, у яких взяло участь понад 370 осіб.
10-12 травня 2017 року: обговорення першого проекту запиту за участі
представників Глобального фонду, системи ООН, громадянського
суспільства.
16 травня 2017 року: фінальні напрацювання запиту презентовано на
зустрічі зацікавлених сторін.
18 травня 2017 року: проведено засідання Національної ради, у ході
якого затверджено проект Запиту та схвалено Основних реципієнтів.
2.
Забезпечено нагляд за процесом підготовки додаткового Запиту
України до ГФ на зустрічне фінансування (в рамках каталітичного
інвестування). Постійна участь Голови та членів Комісії з нагляду у
засіданнях робочих підгруп з підготовки Запиту протягом серпнявересня 2017 року, а також національних заходах з метою обговорення
проекту запиту, його затвердження та вибору Основних реципієнтів,
зокрема:
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29 вересня 2017 року: фінальні напрацювання запиту презентовано на
зустрічі зацікавлених сторін.
05 жовтня 2017 року: проведено засідання Національної ради у ході
якого затверджено проект Запиту та схвалено Основних реципієнтів.
3.
Забезпечено участь Комісії з нагляду та координацію заходів щодо
проведення оцінки Національної ради на відповідність кваліфікаційним
вимогам ГФ, яку здійснено у період з 13 по 23 лютого 2017 року,
зокрема:
16 лютого 2017 року: проведено засідання Національної ради, на якому
затверджено робочу групу Національної ради для підведення підсумків
проведення оцінки діяльності Національної ради.
23 лютого 2017 року: проведено засідання робочої групи Національної
ради для підведення підсумків проведення оцінки діяльності
Національної ради за участю експертів ГФ з проведення оцінки та Комісії
з нагляду та Секретаріату Національної ради, у ході якого погоджено
проект Плану вдосконалення діяльності Національної ради.
6 березня 2017 року: погодження членами Національної ради шляхом
електронного листування Плану вдосконалення діяльності Національної
ради.
4.
Забезпечено нагляд за перебігом переговорів між Основними
реципієнтами та Секретаріатом ГФ постійно протягом року шляхом
електронного листування та під час місій ГФ в Україну, які здійсненні: 2327 січня 2017 року, 13-17 березня 2017 року, 10-12 травня 2017 року,
16-23 вересня 2017 року.
2. Сфера нагляду: Забезпечення виконання плану удосконалення діяльності
Національної ради на відповідність Кваліфікаційним вимогам та мінімальним
стандартам ГФ
1.
Забезпечено нагляд щодо процесу оновлення складу Національної
ради з метою включення представників спільнот людей підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ та туберкульозом, зокрема:
20 січня 2017 року: зустріч представників організацій та ініціативних
груп спільноти людей, що вживають наркотики (в тому числі пацієнтів
ЗПТ) з обговорення питань забезпечення прозорості процесу підготовки
та виборів представника від спільноти СІН до складу Національної ради.
22 квітня 2017 року: зустріч представників організацій та ініціативних
груп спільноти людей, які надають сексуальні послуги за винагороду з
обговорення питань забезпечення прозорості процесу підготовки та
виборів представника від спільноти СП до складу Національної ради.
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18 серпня 2017 року: зустріч представників організацій та ініціативних
груп спільноти чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками з
обговорення питань забезпечення прозорості процесу підготовки та
виборів представника від спільноти ЧСЧ до складу Національної ради.
12 вересня 2017 року: головою Національної ради, Віце-прем’єрміністром України Розенком П.В. затверджено персональний склад
Національної ради до якого включено представників громадських
організацій, які представляють інтереси СІН, СП та ЧСЧ.
31 жовтня 2017 року: зустріч представників організацій та ініціативних
груп спільноти молоді та підлітків з обговорення питань забезпечення
прозорості процесу підготовки та виборів представника від спільноти
молоді та підлітків до складу Національної ради.
2.
Забезпечено нагляд за процесом ротації у складі Національної ради,
а також розробки та впровадження графіку ротації членів Національної
ради на 2017 - 2019 роки, який затверджено рішенням Національної ради
від 5 жовтня 2017 року.
3.
Забезпечено ротацію у складі Комісії з нагляду відповідно до
Положення про Комісію з нагляду, зокрема, склад Комісії з нагляду у 2017
році частково оновлено рішеннями Національної ради від16 лютого 2017
року та 5 жовтня 2017 року.
4.
Забезпечено проведення 16 листопада 2017 року орієнтаційного
семінару з елементами тренінгу для новообраних членів Національної
ради та Комісії з нагляду щодо функцій з наглядової діяльності
Національної ради, завдань Комісії з нагляду, вимог Глобального фонду
до координаційних механізмів країн.
3. Сфера нагляду: Реалізація програм, які фінансуються за рахунок коштів ГФ
1.
Здійснено візити на місця з метою нагляду:
11-12 квітня 2017 року: здійснено візит у м. Кропивницький.
4-5 липня 2017 року: здійснено візит у м. Суми.
21, 23 серпня 2017 року: здійснено візит у м. Київ.
27-29 листопада 2017 року: здійснено візит до Дніпропетровської обл.
2.
Забезпечено проведення зустрічей Комісії з нагляду за участю
Основних реципієнтів грантів ГФ:
9 червня 2017 року: проведено зустріч з метою обговорення результатів
візитів на місця з метою нагляду у м. Кропивницький
30 серпня 2017 року: проведено зустріч з представниками МБФ «Альянс
громадського здоров'я» та БО МБФ «Вертикаль» щодо розгляду скарги
соціального працівника БО МБФ «Вертикаль» Олійник О., аналізу
ситуації та її вирішення.
9 жовтня 2017 року: проведено зустріч з метою обговорення результатів
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візитів на місця з метою нагляду у м. Суми.
27 грудня 2017 року: проведено зустріч з метою обговорення результатів
візитів на місця з метою нагляду до Дніпропетровської обл.
3.
Забезпечено координацію заходів в рамках аудиту діючих грантів
ГФ в Україні представниками Офісу Генерального Інспектора ГФ (ОГІ) у
2017 році, зокрема:
9 серпня 2017 року: проведено зустріч представників ОГІ з членами
Національної ради, які представляють ключові групи.
19 вересня 2017 року: проведено зустріч за участю членів Національної
ради, Основних реципієнтів та представників зацікавлених сторін.
Презентацію огляду грантів в України підготовлено та представлено
головою Комісії з нагляду Салабай Н.В.
4.
Забезпечено аналіз звітів Основних реципієнтів щодо реалізації
Програм ГФ. В рамках проекту ООН «Зміцнення Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в Україні» залучено двох
консультантів Комісії з нагляду: консультанта з аналізу ефективності
гранів Глобального фонду та консультанта з ведення Інформаційного
табло. Аналіз звітів забезпечено під час оновлення Інформаційного
табло, наповнення якого здійснюється за даними звітів та карток
моніторингу грантів Основних реципієнтів.
5.
З метою уникнення ризиків реалізації програм ГФ, комісією з
нагляду здійснено аналіз з наступних питань:
1) Супровід питання щодо обговорення та узгодження можливих
механізмів надання ГФ привілеїв та імунітетів. Зустріч в Міністерстві
закордонних справ України за участі представників МОЗ України та
голови Комісії з нагляду Салабай Н.В. проведено 1 березня 2017 року.
2) Аналіз звітів Товариства Червоного Хреста в Україні (ТЧХУ) за
2015-2017 роки за результатами моніторингових візитів до
регіональних підрозділів ТЧХУ, які реалізовують проекти ГФ.
3) Аналіз та моніторинг ситуації щодо досудових розслідувань у
кримінальних провадженнях Національної поліції України та Служби
безпеки України щодо нецільового використання коштів ГФ, а також
звинувачень у наданні фінансової підтримки організаціям, діяльність
яких прирівнюється до терористичної.
4) Аналіз ситуації, відповідно до листа ГФ від 13 листопада 2017 року,
щодо відшкодування МБФ «Альянс громадського здоров'я» на рахунок
ГФ 174 522 доларів США, пов’язаних із закупівлею тест систем СІТО,
яка не відповідає правилам і регуляція ГФ.
5) Вивчення питання щодо процесу пілотування Центром
громадського здоров’я МОЗ України замовлення послуг з ВІЛ через
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обласні структури Сумського та Полтавського регіонів. Зустріч
представників Центру громадського здоров’я МОЗ України та Комісії з
нагляду проведено 12 грудня 2017 року.
6) Супровід питання щодо виконання програм ГФ на тимчасово
окупованих територіях України. Зустрічі в ЦГЗ та МОЗ України за
участі представників зацікавлених ЦОВВ, Основних реципієнтів
грантів ГФ та голови Комісії з нагляду Салабай Н.В. проведено 15
грудня та 27 грудня 2017 року.
6.
Забезпечено участь Комісії з нагляду у зустрічах (дебрифінгах)
Місцевого агенту ГФ (МАФ) з Основними реципієнтами щодо результатів
впровадження грантів, які здійснено: 21, 24 квітня 2017 року, 18 серпня
2017 року, 30 жовтня 2017 року, 27 грудня 2017 року.
7.
Забезпечено участь Комісії з нагляду у експертно-відбіркових
комісіях Основних реципієнтів які здійснено: 25 жовтня 2017 року, 1-2,
6-8, 14-15 листопада 2017 року, 15, 18-19 грудня 2017 року.
8.
У 2017 році, в цілому, забезпечено виконання Плану нагляду
Національної ради. Забезпечено взаємодію Комісії з нагляду з членами
Національної ради, її робочими органами та представниками зацікавлених
сторін, а також МАФ. Забезпечено інформування членів Національної
ради, представників зацікавлених сторін, МАФ та Секретаріат ГФ щодо
впровадження наглядової діяльності. Забезпечено доступ до інформації
про Комісію з нагляду та результати впровадження нагляду на офіційному
сайті МОЗ України.
Голова Комісії з нагляду
Національної ради

Наталія САЛАБАЙ

Представник Секретаріату
Національної ради,
секретар Комісії з нагляду

Ірина КОРОЄВА
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