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)
25 березня2021 року, 14:00
https://undp.zoom.us/j/82121348536?
pwd=L2I2UVk0cXB3TW55aGtpeTN
lYlVEZz09
Головуюча:
1. Воскресенська Олена, голова Комісії з нагляду, виконавчий директор
міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід».
Учасники засідання:
2. Безулік Тетяна, членкиня Комісії з нагляду, консультант проекту «Виклик
туберкульозу» (Challenge TB).
3. Дебелюк Мирослава,
членкиня Комісії з нагляду, незалежний
консультант, експерт в Експертній групі з питань здоров’я й прав геїв та
інших ЧСЧ в Україні.
4. Дзундза Ростислав, член Комісії з нагляду, голова правління ГО «Бюро
соціальних та політичних розробок».
5. Каланча Юлія, консультант Комісії з нагляду з ведення Dashboard.
6. Короєва Ірина, представник Секретаріату Національної ради, секретар
Комісії з нагляду.
7. Кравець Любов, представник Секретаріату Національної ради.
8. Курпіта Володимир, член Комісії з нагляду, голова правління ГО «Центр
розвитку людського капіталу».
9. Павлова Ольга, членкиня Комісії з нагляду, заступник директора проєкту
«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» Представництва
РАТН в Україні.
10.Салабай Наталія, консультантка Комісії з нагляду з аналізу ефективності
програм Глобального фонду.
11.Шерстюк Олена, членкиня Комісії з нагляду, радник з питань комунікації
та Глобальних Ініціатив Представництва ЮНЕЙДС в Україні.
Порядок денний:
1. Вступна частина. Знайомство з новопризначеними членами Комісії з
нагляду. Огляд Плану нагляду на 2021 рік та ключових стратегічних
напрямків, запланованих на ІІ квартал 2021 року.
Доповідачі: Олена Воскресенська – голова Комісії з нагляду, Ірина
Короєва – секретарка Комісії з нагляду, представниця Секретаріату
Національної ради.
2. Про результати участі членів Комісії з нагляду у засіданні робочої
групи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» з питань
закупівель 21 лютого 2021 року, засіданнях Експертно відбіркових
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комісій з відбору виконавців програм Глобального фонду 23 та 24
лютого 2021 року, а також дебрифінгу Місцевого агенту Глобального
фонду 19 березня 2021 року.
Доповідачі: Воскресенська Олена – голова Комісії з нагляду; Павлова
Ольга – членкиня Комісії з нагляду.
3. Про результати зустрічі з представниками основних реципієнтів
грантів Глобального фонду від 16 березня 2021 року щодо
обговорення можливих шляхів перепланування коштів Глобального
фонду, зокрема передбачених на усунення ризиків пов’язаних з
впровадженням Плану переходу, з метою фінансування послуг зі
зменшення шкоди підліткам на базі центрів денного перебування які
вживають ПАР та їхнім статевим партнерам.
Доповідачка: Воскресенська Олена – голова Комісії з нагляду.
4. Різне:
4.1. Про вжиті заходи на виконання рішення Національної ради від
28 січня 2020 року, зокрема щодо рекомендацій Комісії з
нагляду, наданих представникам основних реципієнтів грантів
Глобального фонду, а також заходів з метою моніторингу
програм Глобального фонду.
4.2. Про заплановані заходи відповідно до повідомлень країнової
команди Глобального фонду, зокрема, щодо аудиту Офісу
Генерального Інспектора та додаткового запиту України на
фінансування проектів з реагування на поширення COVID-19.
4.3. Про результати зустрічі з питань ПДВ за участю представників
основних реципієнтів та країнової команди Глобального фонду.
4.4. Узгодження дати чергового засідання Комісії з нагляду.
Доповідачі: Олена Воскресенська – голова Комісії з нагляду, Ірина
Короєва – секретарка Комісії з нагляду, представниця Секретаріату
Національної ради, Любов Кравець – представниця Секретаріату
Національної ради.
За результатами розгляду та обговорення питань порядку
денного онлайн-засідання Комісії з нагляду:
ВИРІШИЛИ:
1. З питання № 1 «Огляд Плану нагляду на 2021 рік та ключових
стратегічних напрямків, запланованих на ІІ квартал 2021 року»:
1.1. Членам Комісії з нагляду спільно з Секретаріатом Національної ради
розробити алгоритм здійснення візитів на місця в режимі онлайн
протягом квітня 2021 року.
1.2. Направити запит до представників основних реципієнтів грантів
Глобального фонду на отримання інформації щодо:
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1.2.1. Переліку запланованих на 2021 рік моніторингових візитів, які
будуть здійснені в режимі онлайн; механізму в цілому та
деталізації запланованих заходів з метою здійснення
моніторингових візитів в режимі онлайн; залучення Комісії з
нагляду до участі у моніторингових візитів, які будуть здійснені
в режимі онлайн, зокрема регіонів, які передбачені Планом
нагляду на 2021 рік, а саме: Херсонська, Одеська, Харківська,
Тернопільська області
до 9 квітня 2021 року.
1.2.2. Інформації про результати відбору організацій – виконавців
програм Глобального фонду, націлених на підтримку розвитку
спільнот
до 9 квітня 2021 року.
1.3. Направити запит до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
щодо:
1.3.1. інформації про результати впровадження грантів Глобального
фонду, націлених на зменшення впливу Ковід-19 на програми
протидії поширення ВІЛ/ТБ: фактичні результати (виконання
цільових
показників/бюджету)
та
аналіз
ефективності
впроваджених заходів щодо зменшення впливу Ковід-19 на
програми протидії поширення ВІЛ/ТБ
до 9 квітня 2021 року.
1.3.2. щодо організації зустрічі за участі Генерального директора ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» Родини Р.А. та
представників Комісії з нагляду щодо стану впровадження Плану
забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в
контексті переходу на фінансування за кошти державного
бюджету (План 20-50-80)
до 9 квітня 2021 року.
2.З питання № 2 «Про результати участі членів Комісії з нагляду у
засіданні робочої групи з питань закупівель 21 лютого 2021 року,
засіданнях Експертно відбіркових комісій з відбору виконавців програм
Глобального фонду 23 та 24 лютого 2021 року, а також дебрифінгу
Місцевого агенту Глобального фонду 19 березня 2021 року»:
2.1. Інформацію про результати участі членів Комісії з нагляду у засіданні
робочої групи з питань закупівель 21 лютого 2021 року, засіданнях
Експертно відбіркових комісій з відбору виконавців програм
Глобального фонду 23 та 24 лютого 2021 року, а також дебрифінгу
Місцевого агенту Глобального фонду 19 березня 2021 року взяти до
відома.
2.2. Направити звернення від Комісії з нагляду до ключових партнерів
щодо інформування та запрошення представників Комісії з нагляду про
заходи, що стосуються впровадження грантів Глобального фонду,
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зокрема дебрифінгів Місцевого агенту Глобального фонду, засідань
експертних робочих груп
протягом квітня 2021 року.
3. З питання № 3«Про результати зустрічі з представниками основних
реципієнтів грантів Глобального фонду 16 березня 2021 року щодо
обговорення можливих шляхів перепланування коштів Глобального
фонду, зокрема передбачених на усунення ризиків пов’язаних з
впровадженням Плану переходу, з метою фінансування послуг зі
зменшення шкоди підліткам на базі центрів денного перебування які
вживають ПАР та їхнім статевим партнерам»:
3.1. Інформацію про результати зустрічі з представниками основних
реципієнтів грантів Глобального фонду 16 березня 2021 року щодо
обговорення можливих шляхів перепланування коштів Глобального
фонду, зокрема передбачених на усунення ризиків пов’язаних з
впровадженням Плану переходу, з метою фінансування послуг зі
зменшення шкоди підліткам на базі центрів денного перебування які
вживають ПАР та їхнім статевим партнерам взяти до відома.
3.2. Комісії з нагляду спільно з Секретаріатом Національної ради розробити
та узгодити алгоритм/процедуру Національної ради та її робочих
органів з реагування на пропозиції та запити, що стосуються
перепрофілювання або використання економії коштів Глобального
фонду на програмні напрямки
протягом ІІ кварталу 2021 року.
3.3. Членам Комісії з нагляду надати до Секретаріату Національної ради
пропозиції
щодо
переліку
аргументованих
позицій
алгоритму/процедури Національної ради та її робочих органів з
реагування на пропозиції та запити, що стосуються перепрофілювання
або використання економії коштів Глобального фонду на програмні
напрямки
до 16 квітня 2021 року.
4. З питання № 4 «Різне»:
4.1. Про вжиті заходи на виконання рішення Національної ради від 28
січня 2020 року, зокрема щодо рекомендацій Комісії з нагляду, наданих
представникам основних реципієнтів грантів Глобального фонду, а також
заходів з метою моніторингу програм Глобального фонду.
4.1.1. Інформацію про вжиті заходи (підготовку відповідного проєкту наказу
МОЗ про погодження оновленої картки моніторингу грантів та форми
описового звіту, а також направлення офіційного листа МОЗ до
основних реципієнтів з відповідним запитом) на виконання рішення
Національної ради від 28 січня 2020 року взяти до відома.
4.2. Про заплановані заходи відповідно до повідомлень країнової команди
Глобального фонду, зокрема, щодо аудиту Офісу Генерального Інспектора
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та додаткового запиту України на фінансування проектів з реагування на
поширення COVID-19.
4.2.1. Інформацію про заплановані заходи відповідно до повідомлень
країнової команди Глобального фонду, зокрема, щодо аудиту Офісу
Генерального Інспектора та додаткового запиту України на
фінансування проектів з реагування на поширення COVID-19 взяти до
відома.
4.3. Про результати зустрічі з питань повернення сплаченого ПДВ
Основними реципієнтами у рамках проєкту Глобального фонду 2018-2020
року .
4.3.1. З метою підготовки позиції та відповіді Національної ради на
очікуваний запит Глобального фонду щодо повернення сплаченого
ПДВ в рамках програм Глобального фонду направити запит від Комісії
з нагляду до МОЗ України та основних реципієнтів грантів
Глобального фонду на отримання відповідної інформації за 2018–2020
роки для деталізованого аналізу звільнення коштів грантів Глобального
фонду від ПДВ
до 30 квітня 2021 року.
4.3.2. За результатом розгляду та опрацювання отриманої інформації за
потреби ініціювати розгляд зазначеного питання Національною радою
та сформувати пропозиції щодо плану подальших дій з метою усунення
можливих ризиків переривання програм.
протягом травня 2021 року.
4.4. Узгодження дати чергового засідання Комісії з нагляду.
4.4.1. Організувати проведення позапланового засідання Комісії з нагляду з
метою обговорення питань, що потребують оперативних втручань
протягом квітня 2021 року.
4.4.2. Секретаріату Національної ради вжити організаційних заходів щодо
проведення позапланового засідання Комісії з нагляду з метою
обговорення питань, що потребують оперативних втручань протягом
квітня 2021 року, а також планового засідання Комісії з нагляду,
передбаченого Планом нагляду, у другому кварталі 2021 року.
Голова Комісії з нагляду

Секретар Комісії з нагляду

Олена ВОСКРЕСЕНСЬКА

Ірина КОРОЄВА

