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ПОЛІТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ КРАЇН
з принципами та вимогами
Вимога 6: Для підтримки провідної ролі КМК у визначенні тону та
наданні прикладу дотримання найвищих стандартів етики та
доброчесної поведінки, Глобальний фонд вимагає, щоб усі КМК:
 схвалили та затвердили Кодекс етичної поведінки для членів КМК

(виконано);
 розробили або оновили, в залежності від обставин, і опублікували

Політику запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(виконано);
 забезпечили

виконання
Кодексу
етичної
поведінки
і
застосовували Політику управління конфліктом інтересів
протягом життєвого циклу грантів Глобального фонду
(пропонується виконати шляхом внесення змін до регламентних
документів Національної ради).

Етика, доброчесна поведінка і Політика Глобального фонду
щодо боротьби з шахрайством і корупцією
35. Згідно з кваліфікаційною вимогою 6 передбачається, що:

КМК, члени КМК, заступники членів КМК і співробітники
Секретаріату КМК будуть задавати тон і наводити приклад того, як
дотримуватися найвищих стандартів етики і доброчесної поведінки.
У разі виникнення у Секретаріату обґрунтованого занепокоєння
стосовно стандартів етичної та доброчесної поведінки КМК, члена
КМК, його заступника або співробітника Секретаріату Секретаріат
Глобального фонду залишає за собою право вжити відповідних
заходів, які можуть включати запит на виключення особи зі складу
КМК та/або відсторонення від питань, пов’язаних із Глобальним
фондом.

Кодекс етичної поведінки для членів КМК.
Забезпчення його виконання.
Кодекс є складовою кваліфікаційної вимоги 6, яку включено до
документу «Керівництво з роботи Координаційних механізмів країн і
вимоги до таких механізмів».
Глобальний фонд стежитиме за виконанням цього Кодексу, що є
умовою доступу до фінансування Глобального фонду, а відповідність
членів КМК очікуванням, викладеним у цьому Кодексі.

КМК зобов’язаний забезпечити виконання цього Кодексу всіма
членами, а також справедливість і адекватність процесу.
Наслідки мають бути пропорційними порушенням і можуть
передбачати відсторонення від прийняття рішень, керівних ролей
або КМК.

Внесення змін до Регламенту Національної ради,
яка виконує функцію КМК
82. З метою забезпечення ефективного виконання Радою функції
Координаційного механізму країни відповідно до вимог Глобального
фонду голова та заступники голови Ради, її члени, а також
секретар та Секретаріат Ради дотримуються у своїй діяльності
Кодексу етики та службової поведінки для членів
Координаційних механізмів країн, проект якого схвалено на
засіданні Ради 1 березня 2018 року та затверджено на 39-му засіданні
Правління Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією.
Порушення вимог Кодексу етики та службової поведінки для
членів Координаційних механізмів країн може тягнути за
собою відсторонення порушника від участі в роботі Ради та її
робочих органів, від участі у прийнятті рішень Ради та/або
виключення зі складу Ради та її робочих органів, рішення про
що приймається Радою за результатами його попереднього
вивчення спеціально утвореною Групою з етичних питань та
відкритого обговорення за участі усіх зацікавлених сторін.

Внесення змін до Регламенту Національної ради,
яка виконує функцію КМК
Група з етичних питань спеціально утворюються рішенням
Ради як тимчасовий робочий орган Ради для детального вивчення
проблемних питань, які стосуються дотримання Кодексу етики та
службової поведінки для членів Координаційних механізмів країн та
Положення про політику уникнення конфлікту інтересів. Результати
вивчення Групою з етичних питань проблемних питань та пропозиції
щодо шляхів їх вирішення представляються членам Ради для
подальшого прийняття Радою узгоджених рішень шляхом відкритого
обговорення за участі усіх зацікавлених сторін.
Членами Групи з етичних питань можуть обиратись як члени
Ради, так і інші представники заінтересованих сторін, які мають
відповідний фах і досвід роботи. Починаючи з 2019 року члени Групи
з етичних питань проходять спеціальну підготовку з етичних питань
щодо діяльності Координаційних механізмів країн, запроваджену
Глобальним фондом.

Внесення змін до Порядку ротації членів Національної
ради
11. Підставою для ініціювання порушення питання про позапланову
ротацію будь-якого члена Ради є:
- за повідомленням Групи з етичних питань у порядку,
визначеному пунктом 82 Регламенту Ради, про доведення факту
свідомого приховування наявності конфлікту інтересів під час
голосування або порушення ним Кодексу етики та службової
поведінки для членів Координаційних механізмів країн;
15. Організаційна робота щодо проведення ротації членів Ради
забезпечується Секретаріатом, який:
- організовує навчання для нових членів Ради щодо
ознайомлення їх з нормативними документами Ради, завданнями
її діяльності, вимогами Глобального фонду до Координаційних
механізмів країн, а також з Положенням про політику уникнення
конфлікту інтересів та Кодексом етики та службової поведінки
для членів координаційних механізмів країн.

Пропозиції до рішення з питання 2
«Врахування нових вимог та рекомендацій Глобального
фонду до КМК, прийнятих на 39 засіданні Правління
Глобального фонду, у діяльності Національної ради та її
робочих органів шляхом внесення змін та доповнень до
регламентних документів Національної ради»:
2.1. Інформацію про прийняті на 39 засіданні Правління Глобального
фонду рішення взяти до відома.
2.2. Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Регламенту
Національної ради та Порядку ротації членів Національної ради, що
додаються.

Дякую за увагу!

