Комісія з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які
здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Звіт
за результатами візиту з метою нагляду до м. Полтави
щодо реалізації проектів за рахунок коштів Глобального фонду
06-07 грудня 2018 року
Склад комісії
1. Василькова Алла Миколаївна – член Комісії з нагляду.
2. Гранкіна Наталія Вячеславівна - член Комісії з нагляду.
3. Левченко Валентина Юріївна - член Комісії з нагляду.
Мета візиту: ознайомлення із програмною діяльністю ГО та ЗОЗ, які реалізують проекти за
рахунок коштів Глобального фонду.
Організації, до яких було здійснено візити з нагляду:
1. БО «Світло надії».
2. КЗ «Полтавський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом».
БО «Світло надії»
06 грудня 2018 року комісія відвідала БО «Світла надії» (м. Полтава, вул. С. Петлюри, 28а), що є
субреципієнтом БО «100% життя» та реалізує проект «Підтримка та інституціональний розвиток ТБ
спільнот».
Ключові завдання проекту :
1. Розробка проектів регіональних програм/планів протидії ТБ або внесення змін до
існуючих.
2. Посилення впливу ТБ спільнот на формування політик у сфері протидії туберкульозу.
3. Забезпечення сталості програм туберкульозу на регіональному рівні.
У зустрічі приймали участь виконавчий директор БО «Світло надії» та керівник Проекту Роман
Дрозд, програмний консультант Проекту Олександра Денисенко.
Бюджет проекту на 2018 рік складає 4950,9 тис. грн., станом на 06.12.2018 основним реципієнтом
ще не було перераховано 1087 тис. грн.
Питома вага адміністративних витрат у Проекті складає 15,8%.
На момент візиту всі програмні активності Проекту виконані у повному обсязі, суттєвих зауважень
не має.
КЗ «Полтавський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»
07 грудня 2018 року комісія відвідала КЗ «Полтавський обласний центр профілактики та боротьби
зі СНІДом» (м. Полтава, провул. Госпітальний, 5), що є субреципієнтом ДУ «Центр громадського
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здоров’я МОЗ України» та реалізує проект «Формування підґрунтя до забезпечення сталості
національної відповіді у сфері ВІЛ та ТБ в рамках гранту Глобального фонду».
Ключові напрямки діяльності Проекту:
1. Надання ДОТ-послуг та психосоціального супроводу пацієнтам з чутливим ТБ (в тому
числі з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ).
2. Надання ДОТ-послуг та психосоціального супроводу пацієнтам з МРТБ (в тому числі з коінфекцією МРТБ/ВІЛ).
3. Комплексний супровід ЛЖВ з метою формування прихильності до АРТ.
4. Реалізація комплексних програм виявлення ВІЛ у статевих партнерів та представників
інших уразливих до ВІЛ груп.
5. Залучення ЛВІН до медичних ВІЛ-сервісів та формування прихильності до лікування ВІЛ.
6. Базовий пакет профілактичних послуг з ВІЛ для ЛВІН.
7. Базовий пакет профілактичних послуг з ВІЛ для РКС.
8. Базовий пакет профілактичних послуг з ВІЛ для ЧСЧ.
У зустрічі приймали участь в. о. головного лікаря КЗ «Полтавський обласний центр профілактики
та боротьби зі СНІДом» Світлана Нестеренко, програмний координатор Оксана Даниленко,
програмний менеджер Тетяна Безпалько.
Загальний бюджет Проекту на 2018 рік складає 11663,7 тис. грн.
13.03.2018 в рамках Проекту було проведено тендерний аукціон в системі публічних закупівель
PROZORRO на загальну суму 4211, 153 тис. грн. Переможцем було визнано БО «Світло надії», і
28.03.2018 з цією організацією заключено договір на загальну суму 4209,768 тис. грн, що дещо
менше тендерної пропозиції.
Станом на 07.12.2018 основним реципієнтом проведено оплату виконаних робіт на загальну суму
3140,972 тис. грн, що становить 74,6% від визначеному договором обсягу фінансування:
• 1-й лот (напрямки догляду і підтримки) – оплачено по вересень поточного року включно;
• 2-й лот (напрямки профілактики) – оплачено по серпень поточного року включно.
Питома вага адміністративних витрат у Проекті складає 16%, що перевищує плановий показник –
13,8%.
Інформація щодо виконання індикаторів надана виконавцями Проекту за період березень
(початок роботи Проекту) – вересень 2018 року.
Програмний компонент Проекту реалізується у м. Полтава та ще у семи районних центрах
Полтавської області (Горішні плавні, Миргород, Лубни, Кобеляки, Кременчук, Пирятин, Гадяч).
Виявлення ВІЛ у статевих партнерів та представників інших уразливих до ВІЛ груп:
За період реалізації послугами охоплено 201 особа – виконання індикатора 69,3%.
Комплексний супровід ЛЖВ з метою формування прихильності до АРТ:
За період реалізації послугами охоплено 405 нових клієнтів – виконання індикатора 42,4%.
Залучення ЛВІН до медичних ВІЛ-сервісів та формування прихильності до лікування ВІЛ:
За період реалізації послугами охоплено всього 72 особи – виконання індикатора 50,7%.
Надання ДОТ-послуг та психосоціального супроводу пацієнтам з чутливим ТБ (в тому числі з коінфекцією ТБ/ВІЛ):
За період реалізації послугами охоплено 174 клієнта – виконання індикатора 42,4%.
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Надання ДОТ-послуг та психосоціального супроводу пацієнтам з МРТБ (в тому числі з коінфекцією МРТБ/ВІЛ):
За період реалізації послугами охоплено 96 клієнтів – виконання індикатора 35%.
Базовий пакет профілактичних послуг з ВІЛ для ЛВІН:
За період реалізації послугами охоплено 2906 клієнтів – виконання індикатора 78,3%.
Базовий пакет профілактичних послуг з ВІЛ для РКС:
За період реалізації послугами охоплено 269 клієнтів – виконання індикатора 61,6%.
Базовий пакет профілактичних послуг з ВІЛ для ЧСЧ:
За період реалізації послугами охоплено 433 клієнта – виконання індикатора 60,6%.
Є значні ризики, що за багатьма напрямками не будуть досягнуті індикатори за підсумками
виконання Проекту (грудень 2018 року).
Незадовільна ситуація склалася щодо супровід ЛЖВ з метою формування прихильності до АРТ система охорони здоров’я спільно з НУО не забезпечують виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції в
запланованих обсягах.
Ще більш критична ситуація у напрямку надання ДОТ-послуг та психосоціального супроводу
пацієнтам з чутливим ТБ та МРТБ (в тому числі з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ, МРТБ/ВІЛ).
Разом з тим, необхідно зазначити ефективно налагоджену співпрацю між Департаментом охорони
здоров’я Полтавської ОДА, КЗ «Полтавський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»
та БО «Світло надії».
КЗ «Полтавський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» постійно проводить звірку
даних щодо отримувачів послуг, в тому числі із використанням МІС «ВІЛ», ретельно перевіряє всі
акти виконаних робіт, наданих БО «Світло надії», тощо.
Рекомендації:
Oсновному реципієнту ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» провести ґрунтовний
аналіз причин невиконання індикаторів за підсумками виконання Проекту.
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