ПРОТОКОЛ
онлайн-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)
23 жовтня 2020 року, 15:00
https://undp.zoom.us/j/83740056
638?pwd=U25EczdYbXN1M1hr
NzRpakdsOWdWUT09
Головуюча:
1. Воскресенська Олена, голова Комісії з нагляду, виконавчий директор
міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід».
Учасники засідання:
2. Двигало Марія, керівник проекту в Благодійній організації
«Меридіан».
3. Дебелюк Мирослава, незалежний консультант, експерт в Експертній
групі з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні.
4. Короєва Ірина, представник Секретаріату Національної ради, секретар
Комісії з нагляду.
5. Павленко
Олена,
координатор
проекту
«Challenge
TB»
Представництва РАТН в Україні.
6. Павлова Ольга, заступник директора проєкту «Підтримка зусиль у
протидії туберкульозу в Україні» Представництва РАТН в Україні.
7. Салабай Наталія, консультант Комісії з нагляду з аналізу
ефективності програм Глобального фонду.
8. Шерстюк Олена, радник з питань комунікації та Глобальних Ініціатив
Представництва ЮНЕЙДС в Україні.
Порядок денний:
1. Про результати візиту з нагляду до Херсонської області, який
було здійснено 28 вересня - 2 жовтня 2020 року.
Доповідачі: Ольга Павлова, Марія Двигало – членкині моніторингової
групи Комісії з нагляду, які брали участь у візиті до Херсонської
області.
2. Про проведення оцінки діяльності Секретаріату Національної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2020
році.
Доповідач: Воскресенська Олена – голова Комісії з нагляду, Короєва
Ірина – секретар Комісії з нагляду.
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3. Узгодження організаційних питань щодо планування діяльності в
умовах COVID-19, зокрема візитів з нагляду та інших заходів в
рамках Плану нагляду на 2020 рік.
Доповідач: Воскресенська Олена – голова Комісії з нагляду.
4. Різне:
4.1. Про внесення змін до формату Картки моніторингу, що
надається до МОЗ України представниками Основних
реципієнтів на виконання статті 10 Закону України «Про
виконання програм Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією».
Доповідач: Короєва Ірина – секретар Комісії з нагляду.
4.2. Про ротацію у складі Комісії з нагляду.
Доповідач: Короєва Ірина – секретар Комісії з нагляду.
За результатами розгляду та обговорення питань порядку
денного онлайн-засідання Комісії з нагляду:
ВИРІШИЛИ:
1. З питання № 1 «Про результати візиту з нагляду до Херсонської
області, який було здійснено 28 вересня - 2 жовтня 2020 року»:
1.1. Інформацію про результати візиту з нагляду до Херсонської
області, який було здійснено 28 вересня - 2 жовтня 2020 року, взяти
до відома.
1.2. Зустріч Комісії з нагляду з представниками Основних реципієнтів
грантів Глобального фонду з метою обговорення результатів візиту
з нагляду до Херсонської області, який було здійснено 28 вересня
- 2 жовтня 2020 року та рекомендацій Комісії з нагляду
запланувати на 11:00 30 жовтня 2020 року в режимі онлайнзасідання.
1.3. Запланувати зустріч Комісії з нагляду з представниками ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» щодо обговорення
інструментів здійснення моніторингу програм в рамках Плану
переходу та їх перегляду з метою відслідковування показників
якості послуг та їх впливу на програми в цілому на 11:00 6
листопада 2020 року в режимі онлайн-засідання.
2. З питання № 2 «Про проведення оцінки діяльності Секретаріату
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу у 2020 році»:
2.1. Погодити опитувальник з метою проведення оцінки діяльності
Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2020 році.
2.2. Секретаріату Національної ради вжити організаційних заходів з
метою проведення оцінки діяльності Секретаріату Національної
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ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2020
році із залученням широкого кола зацікавлених сторін.
3. З питання № 4 «Узгодження організаційних питань щодо
планування діяльності в умовах COVID-19, зокрема візитів з нагляду
та інших заходів в рамках Плану нагляду на 2020 рік»:
3.1. З метою дотримання правил безпеки в умовах COVID-19,
заплановані на 2020 рік візити Комісії з нагляду до Одеської,
Харківської та Тернопільської областей перенести на 2021 рік.
4. Різне:
4.1. Про внесення змін до формату Картки моніторингу, що
надається до МОЗ України представниками Основних
реципієнтів на виконання статті 10 Закону України «Про
виконання програм Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією».
4.1.1. Зустріч Комісії з нагляду за участі консультантів Комісії з нагляду
з метою обговорення пропозицій щодо внесення змін до формату
Картки моніторингу запланувати на 15:00 2 листопада 2020 року
в режимі онлайн-засідання.
4.2. Про ротацію у складі Комісії з нагляду.
4.2.1. Інформацію про виникнення конфлікту інтересів у членів Комісії з
нагляду Кондратенка Олексія та Гетьман Лариси взяти до відома.
4.2.2. Секретаріату Національної ради вжити організаційних заходів з
метою здійснення ротації у складі Комісії з нагляду: виведення
членів з конфліктом інтересів та відбір кандидатур за наявними
квотами.
4.2.3. Членам Комісії з нагляду надати до Секретаріату Національної
ради пропозиції щодо кандидатур до складу Комісії з нагляду у
термін до 30 жовтня 2020 року.
4.2.4. Рекомендувати голові Комісії з нагляду ініціювати перед
Національною радою внесення змін до Положення про Комісію з
нагляду з метою подовження терміну перебування на посаді члена
Комісії з нагляду з трьох до п’яти років.
Голова Комісії з нагляду

Олена ВОСКРЕСЕНСЬКА

Секретар Комісії з нагляду

Ірина КОРОЄВА

