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Членам Національної ради з питань
протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (за списком)
Про розгляд та погодження додаткового запиту
до Глобального фонду на фінансування заходів
з реагування на поширення COVID-19
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Шановні колеги!
Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції
Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада) звертається з наступним.
Відповідно до повідомлення Даррена Доркіна – старшого портфоліо
менеджера Команди Східної Європи та Центральної Азії Глобального фонду
для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд)
від 18 листопада 2020 року Україна, на додаток до вже виділених їй коштів в
рамках Механізму реагування на COVID-19 (далі – C19RM), може зробити
запит на додаткові кошти на загальну суму до 4,8 млн доларів США. Це
додаткове фінансування призначене, в першу чергу, для закупівлі
діагностичних тестів на COVID-19 та засобів індивідуального захисту. Крім
того, країни можуть запитувати інвестиції для термінового вдосконалення
систем охорони здоров’я та громадських потреб, які готові до впровадження, а
також для пом’якшення впливу COVID-19 на хвороби, виходячи з контексту
країни, за умови, що ці заходи можуть бути здійснені до 30 червня 2021 року.
Державною установою «Центр громадського здоров’я МОЗ України» як
основним реципієнтом грантів Глобального фонду та закладом, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері громадського здоров’я й здійснює
функції епідеміологічного нагляду (спостереження), захисту населення від
інфекційних хвороб, лабораторної діяльності та біобезпеки, згідно з потребами
країни підготовлено проєкт додаткового Запиту України до Глобального фонду
на фінансування заходів з реагування на поширення COVID-19 на суму
4 779 110 доларів США (додається).
Згідно з вимогами Глобального фонду Запит має бути погоджений
Координаційним механізмом країни, функцію якого виконує Національна рада.
Враховуючи обмеження в умовах карантину, а також стислі терміни подання
Запиту до Глобального фонду, керуючись абзацом 3 пункту 10 Регламенту
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Національної ради, згідно з яким винятковою формою роботи Ради може бути
заочне обговорення питань порядку денного шляхом листування або
електронною поштою, звертаємося з проханням ознайомитися із Запитом, що
додається, та підтримати його шляхом листування.
Будемо вдячні отримати від вас лист з відповіддю про підтримку Запиту
та проєкту рішення Національної ради щодо цього (проєкт рішення додаєтья)
на електронну адресу Секретаріату Національної ради: liubov.kravets@undp.org
та shnerenko@moz.gov.ua до 1 грудня 2020 року.
Додатково інформуємо, що МОЗ України як Секретаріатом Національної
ради забезпечено оприлюднення матеріалів про попередні рішення
Національної ради на її веб-сторінці, яка діє на офіційному веб-сайті МОЗ
України за посиланням: https://moz.gov.ua/nacionalna-rada-z-pitan-protidiituberkulozu-ta-vilsnid. Також за цим посиланням можна ознайомитися з
рішенням інших робочих органів Національної ради.
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Додатки:
1. Додатковий Запит України до Глобального фонду на фінансування
заходів з реагування на поширення COVID-19 (англійською мовою та
його частковий переклад українською мовою).
2. Проєкт рішення Національної ради.
Заступник Міністра – головний
державний санітарний лікар України,
голова Секретаріату Національної ради
з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кравець, 050 388 44 30
Поламарчук

Віктор ЛЯШКО

