Запит на надання висловлення зацікавленості
(Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)
Україна
Позика 8475-UA
Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»
Міністерство охорони здоров’я України
Вакансія: «Координатор проекту (ГКПП)»
(пакет № IC-7.1.1)
Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику № 8475-UA на
фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект) і має
намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг Координатора проекту
(ГКПП).
Консультаційні послуги включають: забезпечення нагляду, управління та координації заходів у
рамках Проекту; допомоги відповідним структурним підрозділам МОЗ, звітування стосовно
реалізації Проекту; координація комунікації з іншими національними та міжнародними
партнерами з питань реалізації проекту і реформи системи охорони здоров'я. Консультант має
забезпечити управління іншими консультантами та компаніями в рамках Проекту та звітуватиме
безпосередньо Координатору Проекту Міністерства охорони здоров’я України. Детальний
перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.
Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних індивідуальних консультантів
(Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг.
Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну
кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.
Мінімальні кваліфікаційні вимоги для включення до "короткого списку" наступні:
 Вища освіта в галузі медицини / економіки / фінансів / права / менеджменту / бізнесадміністрування або відповідних Технічному завданню спеціальностей;
 Досвід управління в системі охорони здоров’я, керівництво командами не менше 10 осіб;
 Досвід управління проектами - не менше 3 років;
 Досвід в налагодженні співпраці з державними та регіональними органами влади України;
 Навички стратегічного планування та досягнення поставлених цілей;
 Вільне володіння українською та англійською мовами;
 Компетентний користувач комп'ютерних програм;
 Відмінні комунікаційні навички, стресостійкість.
Додаткові бажані навички:
 Знання системи охорони здоров’я України, основних напрямків реформування, а також
сучасних підходів до організації охорони здоров’я;
 Досвід управління проектами, фінансованими міжнародними організаціями - не менше 2
років;
 Підтверджена участь в міжнародних навчальних заходах або тренінгах з розвитку
моделей охорони здоров’я.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та
залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками
Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.)
(«Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового
Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку
щодо корупційної практики і шахрайства.
Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів,
що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.
Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.
Висловлення зацікавленості у вигляді резюме українською та англійською мовами просимо
направляти до 17:00 10 січня 2018 р. електронною поштою (в темі зазначити: «пакет № IC7.1.1, вакансія «Координатор проекту (ГКПП)»), або подати особисто за наступною адресою:
Міністерство охорони здоров’я України
вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП),
До уваги: Юрія Скоклюка, консультанта із закупівель
Ел.пошта: procurement@wb.moz.gov.ua

УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров’я України
Проект № 8475-UA
Проект "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

Технічне завдання
на консультативні послуги за посадою
«Координатор Проекту (ГКПП)»
(пакет № IC-7.1.1)
І. Загальна інформація
Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення
охорони здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості
медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній
профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони
здоров'я.
Проект складається з наступних Компонентів:
Компонент 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;
Компонент 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;
Компонент 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.
В рамках Компоненту 3 створюється Група консультативної підтримки Проекту (далі - ГКПП)
для надання підтримки в управлінні Проектом, впровадженні та моніторингу і оцінюванні на
загальнодержавному рівні та рівні областей, у тому числі:
(a)
Надання технічної і фідуціарної підтримки Міністерству охорони здоров’я України
(далі – МОЗ) і відібраним областям (включно з проведенням необхідного технічного аудиту
ключових заходів та інвестицій Проекту); та
(b)
Надання технічної підтримки для зміцнення систем моніторингу і оцінювання на
загальнодержавному і регіональному рівнях, серед іншого, шляхом проведення вибіркового
аудиту медичних записів, спеціальних опитувань домогосподарств і закладів та організації
навчальних подій.
МОЗ (далі – Замовник) для цілей впровадження проекту в рамках Компоненту 3 має намір
відібрати та укласти договір з індивідуальним консультантом на позицію «Координатор Проекту
(ГКПП)» (далі – Консультант) у складі ГКПП.
ІІ.
Мета завдання
Метою цієї роботи є забезпечити управління та координацію заходів у рамках Проекту.
Консультант має забезпечити управління консультантами Групи консультаційної підтримки
проекту (далі – ГКПП), консультантами кластерів та консультаційними компаніями в рамках
Проекту та буде звітувати безпосередньо Координатору Проекту в МОЗ.
ІІІ. Обсяг послуг
Консультант є відповідальним за виконання наступних завдань:
1. Аналіз чинного стану реалізації проекту та підготовка рекомендацій щодо подальшого
плану впровадження Проекту.
2. Здійснення стратегічного та оперативного управління ГКПП.
3. .Забезпечення нагляду за реалізацією Проекту та надання технічної підтримки впродовж
реалізації Проекту (п. (а)(i) Розділу IA Додаткової статті 2 Угоди про позику).
4. Допомога відповідним структурним підрозділам МОЗ у прийнятті рішень стосовно
реалізації компонентів 2 і 3 Проекту (п. (а)(іi) Розділу IA Додаткової статті 2 Угоди про

позику), надання консультативної допомоги МОЗ та субпроектам з питань реалізації
Проекту.
5. Співпраця на щоденній основі з координаторами кластерів компонентів 2 та 3, організація
їх роботи.
6. Постійна взаємодія з членами Групи координації проекту (далі – ГКП) стосовно питань
реалізації Проекту, зокрема стосовно прогресу реалізації або перешкод, що виникають.
7. Запобігання потенційних ризиків і вирішення адміністративних і технічних питань, що
виникають в ході реалізації Проекту.
8. Регулярнезвітування стосовно реалізації Проекту до Міністерства фінансів України,
інших центральних органів виконавчої влади, Світового банку у встановлені терміни.
9. Підготовка необхідних матеріалів для нагляду за ходом реалізації проекту для
представників Світового банку, а також для зовнішнього аудиту.
10. Підготовка звітів стосовно ходу реалізації до наглядових місій Світового банку,
включаючи індикатори моніторингу в рамках структури моніторингу.
11. Планування і аналіз роботи консультантів ГКПП.
12. Координація роботи консультантів ГКПП із зацікавленими сторонами, особливо зі
структурними підрозділами та робочими групами МОЗ, сприяння співробітництву з
урядовими та регіональними органами влади, які беруть участь у реалізації проекту.
13. Забезпечення і координація комунікації з іншими національними та міжнародними
партнерами з питань реалізації проекту і реформи системи охорони здоров'я.
14. Моніторинг виконання договорів, управління відповідними договорами, нагляд за
прийманням виконаних робіт відповідно до умов договорів.
15. Забезпечення документообігу та збереження документів у ході реалізації Проекту.
16. Участь у засіданнях ГКП, Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та не
консультаційних послуг, ГУС, робочих групах, за необхідності.
IV. Тривалість і місце роботи
Консультант надаватиме послуги протягом 1-річного періоду з можливістю подовження
договору до 30 вересня 2020 року за умови задовільного висновку по результатах оцінки
виконання Консультантом технічного завдання. Консультанту встановлюється 2-х місячний
випробувальний термін, протягом якого оплата послуг встановлюється у розмірі 80% від
погодженої щомісячної ставки.
Місцем роботи є місто Київ, Україна. Можливі робочі поїздки по регіонам України.
V. Умови виконання завдання
Консультант працюватиме під керівництвом Заступника Міністра охорони здоров'я
України (Координатора Проекту).
Послуги Консультанта надаються на основі повної занятості. Консультанту будуть
оплачуватися послуги щомісячно за ставкою, погодженою за договором.
Замовник відшкодовує витрати на робочі поїздки.
Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи офісне обладнання необхідне
для виконання завдань (інтернет, телефон, ПК, принтер/копіювальне обладнання тощо).
Замовник надаватиме Консультанту інформацію, необхідну для виконання його завдань.
Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати
Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Звіти мають бути
підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником.
VI. Кваліфікаційні вимоги
Кваліфікація Консультанта має відповідати наступним мінімальним вимогам:










Вища освіта в галузі медицини / економіки / фінансів / права / менеджменту / бізнесадміністрування або відповідних Технічному завданню спеціальностей;
Досвід управління в системі охорони здоров’я, керівництво командами не менше 10 осіб;
Досвід управління проектами - не менше 3 років;
Досвід в налагодженні співпраці з державними та регіональними органами влади України;
Навички стратегічного планування та досягнення поставлених цілей;
Вільне володіння українською та англійською мовами;
Компетентний користувач комп'ютерних програм;
Відмінні комунікаційні навички, стресостійкість.

Додаткові бажані навички:
 Знання системи охорони здоров’я України, основних напрямків реформування, а також
сучасних підходів до організації охорони здоров’я;
 Досвід управління проектами, фінансованими міжнародними організаціями - не менше 2
років;
 Підтверджена участь в міжнародних навчальних заходах або тренінгах з розвитку
моделей охорони здоров’я.

