Звіт за результатами
орієнтаційного семінару з елементами тренінгу для новообраних членів
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
та членів 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
Дата проведення: 16 листопада
2017 року, 10.00 – 13.00
Місце проведення: м. Київ, вул.
Інститутська 4, готель «Україна», зал
«Маріїнський»
Семінар проведено: на виконання пункту 29 Плану роботи Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада)
на 2017 рік з метою поінформувати новообраних членів Національної ради та
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, Глобальний
фонд) щодо функцій з наглядової діяльності Національної ради, завдань Комісії
з нагляду, вимог Глобального фонду до координаційних механізмів країн.
Учасники семінару:
1.

Басенко
Антон

2.

Безулик
Тетяна

3.

Бондаренко
Анатолій
Газізова
Олена

4.

5.
6.

Гришина
Ольга
Димарецький
Олег

П.І./Посада
Член Правління Міжнародної Мережі Людей, які
вживають наркотики (INPUD), член, громадський
активіст Асоціації учасників ЗПТ України
(ASTAU), член Національної ради
Експерт з питань ВІЛ/ТБ, а також діяльності
координаційних механізмів країни з
ВІЛ/ТБ,
консультант Комісії з нагляду з аналізу
ефективності грантів Глобального фонду
Президент Всеукраїнської благодійної організації
«Час життя плюс», член Національної ради
Керівник відділу управління проектом Глобального
фонду БО «Всеукраїнська мережа людей, що
живуть з ВІЛ/СНІД», представник Основного
реципієнта гранту Глобального фонду
Представник БО «Всеукраїнська Ліга «Легалайф»,
делегований представник члена Національної ради
Виконавчий директор БО «Меридіан» м. Полтава,
заступник члена Національної ради
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7.
8.
9.

Короєва
Ірина
Кравець
Любов
Криворук
Анатолій

10.

Легков
Віталій

11.

Людоговський
Артем

12.

Панфілова
Яна

13.

Пилипенко
Віктор

14.

Салабай
Наталія
Симоненко
Володимир

15.

16.

Терлеєва
Яна

17.

Чернишев
Андрій

18.

Юницький
Олександр

Представник Секретаріату Національної ради,
секретар Комісії з нагляду
Представник Секретаріату Національної ради
Завідувач
сектору
лікувально-профілактичної
роботи з персоналом Управління медичного
забезпечення Міністерства юстиції України,
делегований представник члена Національної ради
Головний спеціаліст – довірений лікар апарату
Федерації професійних спілок України, член
Національної ради
Радник з питань внутрішнього аудиту та
управління ризиками МБФ «Альянс громадського
здоров'я», представник Основного реципієнта
гранту Глобального фонду
Голова правління БО «Об’єднання підлітків та
молоді «Teenergizer», кандидат на посаду члена
Національної ради від об’єднання підлітків та
молоді
Представник сектору хворих на туберкульоз або
постраждалих від нього благодійної організації
«Фундація «Громадський рух «Українці проти
туберкульозу», член Національної ради
Голова Комісії з нагляду Національної ради
Член Ради Федерації роботодавців України,
заступник
голови
Української
Федерації
роботодавців охорони здоров’я, член Національної
ради
Завідувач Центру контролю за соціально
небезпечними захворюваннями ДУ «Центр
громадського здоров'я МОЗ України», представник
Основного реципієнта гранту Глобального фонду
Керівник напрямку зовнішніх зв’язків та адвокації
Громадської організації «Альянс.Глобал», член
Національної ради
Голова правління БО «Допоможи життю»,
заступник члена Національної ради

У ході семінару його учасники:
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1)
ознайомились з діяльністю Національної ради, зокрема у виконанні
функцій Координаційного механізму у впровадженні програм Глобального
фонду;
2)
ознайомились з вимогами Глобального фонду щодо наглядової
діяльності до Координаційних механізмів країн;
3)
проаналізували цілі та завдання Національної ради щодо наглядової
діяльності;
4)
проаналізовали цілі та завдання Комісії з нагляду щодо супроводу
виконання Плану з нагляду Національної ради;
5)
ознайомились з формами роботи, механізмами та інструментами
впровадження нагляду Національної ради.
Учасникам семінару було представлено:
1)
інформацію про діяльність Національної ради. Забезпечення
нагляду за реалізацією програм Глобального фонду (Кравець Любов,
представник Секретаріату Національної ради);
2)
огляд грантів Глобального фонду в Україні та інформацію щодо
взаємодії Комісії з нагляду з представниками Основних реципієнтів
грантів Глобального фонду (Терлеєва Яна, завідувач Центру контролю за
соціально небезпечними захворюваннями ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»; Газізова Олена, керівник відділу управління
проектом Глобального фонду БО «Всеукраїнська мережа людей, що
живуть з ВІЛ/СНІД»; Людоговський Артем, радник з питань
внутрішнього аудиту та управління ризиками МБФ «Альянс
громадського здоров'я»);
3)
огляд кваліфікаційних вимог Глобального фонду до до
Координаційних механізмів країн (Безулік Тетяна, консультант Комісії з
нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду);
4)
завдання Комісії з нагляду. Форми діяльності. Відповідальність
членів Комісії з нагляду (Салабай Наталія, голова Комісії з нагляду
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу).
Під час семінару усі учасники були забезпечені матеріалами:
1)
Закон України «Про виконання програм Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»;
2)
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання грантів, передбачених для здійснення заходів у сфері
профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та малярії в
Україні»;
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3)
постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на
митну територію України товарів і постачання на митній території
України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів
(субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом
та малярією в Україні»;
4)
постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу»;
5)
Порядок наглядової діяльності Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за розробкою заявок, веденням
переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
6)
Положення про Комісію з нагляду за розробкою заявок, веденням
переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
7)
план нагляду Національної ради на 2017 р.;
8)
план вдосконалення діяльності Національної ради;
9)
Політика уникнення конфлікту інтересів, заява;
10) Керівництво та вимоги Глобального фонду до Координаційних
механізмів країн;
11) Керівництво Глобального фонду щодо наглядової діяльнсоті.
У ході представлення презентацій додатково було акцентовано увагу та
обговорено наступні питання:
1.
Про епідемічну ситуацію з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні та вплив
програм Глобального фонду на розвиток епідемічного процесу. Зокрема,
щодо
статистичних
даних
та
результативних
показників
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу, а також визначення епідемії в Україні за типом:
концентрованого, чи генералізованого типу.
2.
Про розвиток потенціалу мережі регіональних центрів громадського
здоров’я та надання субгрантів регіональним центрам громадського
здоров’я для замовлення послуг через контрактування НУО.
Відповідальність сторін.
3.
Про впровадження плану 20–50–80, імплементація моделі та
передача на державний рівень активностей щодо закупівель та
постачання.
4.
Про зміцнення спроможності лабораторної мережі та впровадження
моделей допомоги хворим на ТБ в рамках реформи системи охорони
здоров’я.
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5.
Про зовнішній та внутрішній аудит грантів глобального фонду:
Комісія з нагляду, команда країни Глобального фонду, місцевий агент
Глобального фонду.
6.
Про здійснення візитів на місця з метою нагляду, повноваження
членів Комісії з нагляду, результати візитів, а також залучення до візитів
членів Національної ради.
7.
Про уникнення ризиків реалізації програм Глобального фонду щодо
досудових розслідувань у кримінальних провадженнях Національної
поліції України та Служби безпеки України щодо нецільового
використання коштів Глобального фонду, а також звинувачень у наданні
фінансової підтримки організаціям, діяльність яких прирівнюється до
терористичної.
8.
Про здійснення перекладу офіційних документів Глобального
фонду, зокрема «Руководство и требования в отношении Страновых
Координационных комитетов» та «Руководство по надзорной
деятельности» на українську мову, зважаючи на політичну ситуацію в
Україні та статус «мови країни-агресора» російської мови.
9.
Узгодження пропозицій, інтерактивне відпрацювання викладеного
матеріалу та підведення підсумків за кожним презентованим напрямком.
За результатами семінару прийнято рішення:
1.
Секретаріат Національної ради у термін до 17 листопада 2017 року
надасть учасникам семінару в електронному вигляді усі матеріали та
презентації, які були представлені та використовувані в ході семінару, а
також додаткові інформаційні матеріали про діяльність Комісії з нагляду,
зокрема щодо впровадження Інформаційного табло (Dashboard).
2.
Секретаріат Національної ради спільно з ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України» у термін до 24 листопада 2017 року представить
учасникам семінару статистичні дані, які підтверджують, що епідемічна
ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні є концентрованого типу.
3.
Секретаріат Національної ради спільно з ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України» у термін до 24 листопада 2017 року надасть
учасникам семінару інформацію щодо уникнення ризиків, пов’язаних з
об’єднанням протитуберкульозних центрів із закладами з питань протидії
ВІЛ/СНІДу в рамках реформування системи охорони здоров'я та
розвитку мережі регіональних центрів громадського здоров’я.
4.
Секретаріат Національної ради активізує роботу щодо залучення
членів Національної ради до планування візитів на місця з метою нагляду
на 2018 рік та участі членів Національної ради у цих візитах.
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5.
Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та
Секретаріатом Національної ради забезпечить моніторинг перебігу
досудових розслідувань у кримінальних провадженнях Національної
поліції України та Служби безпеки України щодо нецільового
використання коштів Глобального фонду, а також звинувачень у наданні
фінансової підтримки організаціям, діяльність яких прирівнюється до
терористичної, та, у разі виникнення ризиків реалізації програм
Глобального фонду, сприятиме заходам Національної ради щодо їх
уникнення.
6.
Секретаріату Національної ради у термін до 29 грудня 2017 року
забезпечити здійснення перекладу офіційних документів Глобального
фонду, зокрема «Руководство и требования в отношении Страновых
Координационных комитетов» та «Руководство по надзорной
деятельности» українською мовою.

Голова Комісії з нагляду
Національної ради

Наталія САЛАБАЙ

Представник Секретаріату
Національної ради,
секретар Комісії з нагляду

Ірина КОРОЄВА

