НАЦІОНАЛЬНА РАДА З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу
ПРОТОКОЛ
за результатами дистанційного розгляду та погодження регіональної
заявки МБФ «Альянс громадського здоров’я» до Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках тимчасового
механізму фінансової підтримки негайної відповіді на COVID-19
Дата проведення: 14-17 липня 2020 року.
Учасники: члени Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада).
Обґрунтування: відповідно до пунктів 10, 13 Регламенту Національної ради
винятковою формою роботи Національної ради може бути заочне обговорення
питань порядку денного шляхом листування або електронною поштою. Також,
відповідно до пункту 13 Регламенту, прийняття рішень здійснюється переважно
шляхом досягнення консенсусу.
Питання винесене на розгляд:
Розгляд та погодження членами Національної ради шляхом листування
електронною поштою регіональної заявки МБФ «Альянс громадського
здоров’я» (далі – Aльянс) до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) в рамках тимчасового
механізму фінансової підтримки негайної відповіді на COVID-19 (далі – C19RM)
на загальну суму 1 258 020 доларів США, з яких: 422 500 доларів США, запит на
фінансування пріоритетного напряму 1, та 835 520 доларів США – на
фінансування пріоритетного напряму 2.
Суть питання:
До Міністерства надійшов лист Альянсу від 3 липня 2020 року № 576
(вхідний реєстраційний номер в МОЗ України від 10.07.2020 № 12/31775/0/1-20),
із зверненням як Основного реципієнта регіонального гранту для впровадження
проекту «Стійкість послуг для ключових груп населення у регіоні Східної
Європи та Центральної Азії (СЄЦА)», що фінансується Глобальним фондом,
щодо погодження регіональної заявки Альянсу в рамках тимчасового механізму
C19RM, який спрямований на залучення коштів та підтримку негайної відповіді
на COVID-19 країнами, які впроваджують проекти за підтримки Глобального
фонду.
Відповідно до регуляцій C19RM, заявники, які подають заявки на
регіональному рівні, мають надати докази схвалення таких заявок
координаційними механізмами кожної країни, яка включена у відповідну
програму. Враховуючи, що поточна регіональна програма, яку реалізує Альянс,
виконується у 14 країнах регіону СЄЦА і була ухвалена усіма відповідними
координаційними механізмами країн на етапі подання до Глобального фонду, у
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тому числі Національною радою, Глобальний фонд вимагає, щоб Національна
рада була ознайомлена з регіональною заявкою Альянсу та схвалила її.
Враховуючи зазначене, згідно із листом Альянсу Секретаріатом
Національної ради 14 липня 2020 року електронною поштою надіслано
регіональну заявку Альянсу членам Національної ради разом із супровідним
листм МОЗ до заявки від 14 липня 2020 року № 26-04/19694/2-20, підписаним
Міністром охорони здоров’я України – головою Національної ради, з проханням
її розглянути та надіслати лист з відповіддю щодо позиції про її підтримку на
електронну адресу Секретаріату Національної ради до 14.00 17 липня 2020 року.
Результати розгляду:
Станом на 15.45 17 липня 2020 року на електронну адресу Секретаріату
Національної ради надійшло 27 відповідей членів Національної ради (25 –
підтримали, 2 – утрималися), інформацію про які узагальнено та сформовано
відповідні відмітки на бланку згідно з установленою Глобальним фондом
формою, що додається. Інші члени Національної ради свою позицію, у тому
числі заперечень щодо заявки не висловили. Зважаючи на зазначене – заявка
вважається підтриманою.
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17 липня 2020 року

Любов КРАВЕЦЬ

