ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної ради з
питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
від 20 грудня 2019 року
Орієнтовний графік підготовки
проєкту запиту України на фінансування у 2021-2023 роках програм з
туберкульозу та ВІЛ до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд)
17 грудня 2019 р.
1. Отримання офіційного листа від Глобального фонду щодо суми виділеного
фінансування на програми з ВІЛ та туберкульоз на період 2021–2023 роки та
модальності подання нового Запиту.
18 грудня 2019 р.
2. Координаційна зустріч з метою обговорення та узгодження питань щодо формату і
термінів подання Запиту, процедури висунення та призначення Основного (-их)
реципієнта (-ів), проєкту Положення та представницького складу робочої групи з
розробки проєкту запиту України до Глобального фонду на фінансування у 2021–
2023 роках програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Направлення запитів на міжнародні та донорські організації щодо надання
технічної підтримки країні у процесі підготовки Запиту шляхом залучення
експертів для формування та організації роботи Технічного секретаріату із
залучених експертів для експертного супроводу роботи робочої групи із розробки
проєкту Запиту.
20 грудня 2019 р.
3. Проведення засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу з метою узгодження питань щодо підготовки та подання запиту
України на фінансування програм з туберкульозу та ВІЛ до Глобального фонду на
2021-2023 роки (далі – Запит):
- обговорення та узгодження запропонованих термінів та модальності подання
проєкту Запиту;
- обговорення та узгодження процедури висунення та призначення Основного
(-их) реципієнта (-ів);
- обговорення та схвалення структури (стратегічних напрямів/модулів/блоків)
проєкту Запиту;
- схвалення рішення про утворення робочої групи з підготовки проєкту Запиту та
її представницького складу, затвердження її голови та Положення про неї;
- узгодження ролі ключових партнерів та стратегічних партнерів з технічної
підтримки та фасилітації підготовки Запиту (ПРООН, ЮНЕЙДС, ЮСЕЙД);
- погодження графіку підготовки проєкту Запиту.
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23-24 грудня 2019 р.
4. Проведення робочої консультативної зустрічі ключових партнерів та
стратегічних партнерів з технічної підтримки щодо координації діяльності з метою
підготовки проєкту Запиту: визначення ключових фасилітаторів та технічних
експертів для написання Запиту (утворення Технічного Секретаріату).
До 31 грудня 2019 р.
5. Підготовка та направлення листа МОЗ України до Глобального фонду про
готовність України подати Запит (згідно з прийнятими рішенням Національної
ради) з відповідними підписаними та заповненими додатками: 1) форма
погодження структури програми (згідно з формою Глобального фонду).
10 січня 2020 р.
6. Установче засідання робочої групи з розробки Запиту (далі – ГРЗ) та затвердження
її персонального складу. Погодження пропозицій до проєкту концепції Запиту,
визначення відповідальних та термінів відпрацювання документів відповідно до
концепції та структури проєкту Запиту.
13 січня – 15 лютого 2020 р.
7. Робота ГРЗ (збір, аналіз та підготовка необхідних матеріалів, проведення засідань
за потреби) щодо підготовки проєкту Запиту.
18 лютого 2020 р.
8. Зустріч зацікавлених сторін з метою презентації та широкого обговорення
напрацювань ГРЗ.
19 лютого – 18 березня 2020 р.
9. Продовження роботи ГРЗ з урахуванням результатів зустрічі зацікавлених сторін.
19 березня 2020 р.
10. Зустріч зацікавлених сторін з метою презентації та обговорення першого проєкту
Запиту.
20 – 31 березня 2020 р.
11. Доопрацювання першого проєкту Запиту за результатами зустрічі зацікавлених
сторін та направлення до каїнової команди Секретаріату Глобального фонду для
ознайомлення і надання коментарів.
13 –17 квітня
12. Отримання
коментарів Глобального фонду, узгодження
доопрацювання та підготовка фінальної версії проєкту Запиту.

пропозицій,

21 –27 квітня 2020 р.
13. Забезпечення перекладу фінальної версії проєкту Запиту.
28 квітня 2020 р.
14. Зустріч зацікавлених сторін з обговорення фінальної версії проєкту Запиту.
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29-30 квітня 2020 р.
15. Доопрацювання за результатами зустрічі зацікавлених сторін фінальної версії
проєкту Запиту.
14 травня 2020 р.
16. Засідання Національної ради: презентація та погодження Запиту, призначення
Основних реципієнтів.
До 25 травня 2020 р.
17. Направлення погодженого Запиту до Глобального фонду.

