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Рекомендації
Чи опановуються всі засоби і чи витрачаються вони згідно з бюджетом?
Кінцеві коментарі

Фінансування
F1

F2

F3
F4

Рекомендації

Фінасовий звіт у перший період Мережею не подавався.
Відсоток освоєння коштів ОРом за поточний період складає 80,66%. Основна недовитрата
коштів зумовлена перенесенням платежів, деяких активностей та закупівель на наступний
період (2020 рік).
Лікування, догляд та підтримка - Деякі закупівлі препаратів перенесено на Рік 3 проекту для
отримання кращих термінів придатності; економія за рахунок зниження цін на препарати
буде використана для покриття дефіциту препаратів, що закуповуються по державному
бюджету.
Програми профілактики для ЧСЧ - недовитрата коштів зумовлена перенесенням закупівлі
препаратів для PreP на Рік 3 проекту відповідно до замовлення, наданого Альянсом.
Профілактика та догляд у зв’язку с ТБ - недовитрата коштів зумовлена поступовим
набором клієнтів у проекти і відповідних оплат за фактично надані послуги.
Інформаційні системи у сфері охорони здоров'я та МіО - недовитрата коштів зумовлена
перенесенням активностей на Рік 3 проекту через синхронізацію з іншими донорами та
затримку розробки деяких модулів eHealth.
Зміцнення систем спільнот - недовитрата коштів зумовлена перенесенням активностей на
Рік 3 проекту для розширення активностей.
Дані будуть збиратися у 2020 році
Дані не будуть збиратися для аналізу
Чи здійснюються закупівлі і набір персоналу згідно графіку?

Управління
M1

Кінцеві коментарі

Рекомендації

СУ - 80% державного фінансування плану переходу на програми профілактики, догляду та
підтримки по ТБ / ВІЛ на 2020 рік - виконано частково
Станом на 31 грудня 2020 року ОР має 1 вакантну посаду.

M2
M3
M4

Всі угоди у визначений період пройшли оцінку, були підписані та фінансуються.
В даному періоді всі суб-реципієнти подали звіти вчасно.
Дані по цьому компоненту Мережею надано не вірні

M5
Дані збираються ЦГЗ в рамках рутинного аналізу
M6
Чи досягаються технічні цільові показники?

Програма

Кінцеві коментарі

P1 - тенденція

Розширення діяльності на непідконтрольній території в рамках діючого гранту не було
підтримано з боку ГФ з огляду на обмежений доступ до даних щодо складу пенітенціарного
населення, а також певними обмеженнями щодо верифікації даних в пенітенціарних
закладах, які знаходяться у вищевказаних територія (лист від ГФ від 7 лютого 2019 р.)

P2 - тенденція

Відповідно до плану переходу дані по загальному охопленню також включають людей,
охоплених послугами в рамках субгрантів УЦГЗ. Перевиконання показника пов’язано з тим,
що НУО продовжували виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, набраними до
інтервенцій в попередні періоди, а саме доводили їх до завершального етапу утручань.

P3 - тенденція

Перевиконання показника зумовлено наявністю додаткових систем скринінгу LF-LAM, які
не були використовувались у 2018 році у звязку із запізненням старту проекту.
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Розширення діяльності на непідконтрольній території в рамках діючого гранту не було
підтримано з боку ГФ з огляду на обмежений доступ до даних щодо складу пенітенціарного
населення, а також певними обмеженнями щодо верифікації даних в пенітенціарних
закладах, які знаходяться у вищевказаних територія (лист від ГФ від 7 лютого 2019 р.)

P2

Відповідно до плану переходу дані по загальному охопленню також включають людей,
охоплених послугами в рамках субгрантів УЦГЗ. Перевиконання показника пов’язано з тим,
що НУО продовжували виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, набраними до
інтервенцій в попередні періоди, а саме доводили їх до завершального етапу втручань.

P3

Перевиконання показника зумовлено наявністю додаткових систем скринінгу LF-LAM, які
не були використовувались у 2018 році у звязку із запізненням старту проекту.
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Перевиконання показника пов’язано з тим, що в результаті успішно реалізованої
інтервенції впродовж звітного періоду вдалось «пов’язати» з медичним наглядом більшу
кількість пацієнтів ніж очікувалось.
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