Інформаційне табло: Україна - ВИЧ/СПИД/ТБ
Раунд 2

Звітний період

B1

Остання оцінка:

МБФ "Альянс громадського здоров'я"
Інвестиції для боротьби з туберкульозом та ВІЛ

з:
до:

P4
1 липня 2019 р.
31 грудня 2019 р.

Фінансові показники
Показники, які не надаються в картці моніторингу до Міністерства Охорони здоров'я (подається раз на пів року) у відповідності з новими процедурами подаються Ором в ГФ один раз на рік. Тому в таблиці F2:Бюджет і фактичні витрати
відповідно до завдань гранту - в ($) Звітний період P4 вказані дані за період з 01/07/2016 по 31/12/2016. А у всіх інших таблицях вказані кумулятивні дані за весь 2016 рік.

F1: Бюджет і виплати Глобальним фондом - в ($) Звітний період P4

F3: Виплати і витрати - в ($)

Відсоток освоєння коштів ОРом за поточний період складає 80,76%. Основна недовитрата коштів зумовлена
перенесенням платежів, деяких активностей та закупівель на наступний період (2020 рік).
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F2:Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань гранту - в ($) Звітний період P4

4_Альянс_Dashboard_Р4_2020

F4: Останній звітний та платіжний цикл ОР

Фінансування

До звітного періоду

Звітний період P4

V1.0

21.10.2020

Профілактичні програми для людей які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ) та їх партнерів - недовитрата
коштів зумовлена перенесенням частини активностей на 2020 р.
Профілактичні програми для інших уразливих груп - недовиконання зумовлене частковим перенесенням
закупівлі швидких тестів на ВІЛ, Гепатит С та сифіліс для військових на 2020 р.
Профілактика та догляд у зв’язку с ТБ - недовитрата коштів зумовлена затримкою у підписанні угод з
організаціями-субгрантерами на супровід пацієнтів з ТБ/МРТБ, у звязку з чим кошти на супровід будуть
використані у 2020 р.
RSSH: Людські ресурси для здоров'я (HRH), в тому числі медичні працівники громад - недовитрата коштів
зумовлена завершення розробки онлайн-платформи для дистанційного наглядуробіт у 2020 р., у звязку з чим
оплату також перенесено на 2020 р.
Мультирезистентний туберкульоз - недовитрата коштів зумовлена перенесенням замовлення основних партій
ТБ препаратів на перше півріччя 2020 року, у звязку зі зміною схем лікування та планів щодо закупівлі витратних
матеріалів для BACTEC
Усунення правових бар’єрів на шляху доступу - недовиконання бюджету пов'яне з перенесенням частини
активностей на 2020 р.
HSS – Інформаційні системи у сфері охорони здоров’я та МіО - недовитрата коштів зумовлена перенесенням
оплати за ряд активностей на 2020 р.
Програмний менеджмент - недовитрата коштів повя'зана з недовиконання бюджету на рівні СРів. Економія
буде використана у 2020 р. для продовження роботи.
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