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Основні питання порядку денного
39-го засідання Правління ГФ
• Затвердження оновлених кваліфікаційних критеріїв отримання
фінансування ГФ в наступному раунді, включаючи політику ГФ
щодо країн, які не мають права на фінансування, але опинилися
в кризовій ситуації;
• затвердження Кодексу поведінки членів КМК;
• затвердження Плану підтримки і консолідації КМК в 2018-2020
роках і його бюджету;
• затвердження нового членства в технічних комітетах Ради
директорів;
• удосконалення порядку обрання керівників Правління ГФ;
• зустріч міністрів охорони здоров'я країн Південно-Східної
Європи з питань сталості послуг для людей, які постраждали від
ТБ і ВІЛ.

Затвердження оновленої Політики щодо
кваліфікаційних критеріїв
•

Керуючись рекомендацією Комітету із стратегічних питань, Правління
затверджує оновлену Політику щодо кваліфікаційних критеріїв згідно з
Додатком 1 до документу GF/B39/02 («Оновлена Політика щодо
кваліфікаційних критеріїв»).

•

Відповідним чином Правління:
i. підтверджує, що це рішення та Оновлена політика щодо кваліфікаційних
критеріїв замінюють попередню Політику щодо кваліфікаційних критеріїв
згідно із Додатком 2 до документу GF/B35/06
ii. відзначає, що незважаючи на пункт 2 цього Рішення, до грантових
програм періоду фінансування 2017-2019 років буде застосовуватися
попередня Політика щодо кваліфікаційних критеріїв.
Вплив на бюджет: немає.

•

Потенційна участь країн, які не мають права на
фінансування, але опинились у кризовій ситуації
•

Правління визнає, що в будь-якій країні з невисоким рівнем доходу, яка не має
права на фінансування, може виникнути криза в сфері охорони здоров'я, яка
негативно впливатиме на глобальні заходи боротьби з ВІЛ/СНІДом,
туберкульозом і/або малярією, і що криза у сфері охорони здоров'я може бути
такого масштабу, що Глобальний фонд буде повинен розглянути питання
надання допомоги; і

•

Керуючись рекомендацією Комітету із стратегічних питань, Правління просить
Секретаріат за результатами консультацій із відповідними партнерами
представити на розгляд Комітету із стратегічних питань потенційні інвестиційно
привабливі проекти, які відповідають критеріям, зазначеним у документі
GF/B39/03, і можуть бути рекомендовані Правлінню. В такі пропозиції слід також
включити сценарії фінансування запропонованих інвестицій.

•

Вплив на бюджет: це рішення, ймовірно, вплине у майбутньому на фінансування
країни та/або операційні витрати Секретаріату, але фактичні суми залежатимуть
від конкретного масштабу кризи і потенціальних заходів у відповідь на кризу.
Більш детальну інформацію буде включено до пропозицій, підготовлених за
результатами цього рішення.

Еволюція КМК: Кодекс поведінки КМК і
Політика з питань КМК
•

Взяти до відома рекомендацію Комітету з питань етики та управління щодо Кодексу поведінки
координаційних механізмів країн (Кодекс КМК), розробленого на виконання Концепції етики та
службової поведінки, прийнятої Правлінням на 32-му засіданні (GF/B32/DP09);

•

Затвердити Кодекс КМК, наведений у Додатку 4, GF/B39/04;

•

Керуючись рекомендацією Комітету із стратегічних питань («КСП»), виділити протягом трьох років
не менше 1 219 700 доларів США на імплементацію та забезпечення імплементації Кодексу КМК
згідно з документом GF/B39/04;

•

Керуючись рекомендацією КСП, замінити «Керівництво з роботи координаційних механізмів країн
та вимоги до таких механізмів», затверджені Правлінням як документ GF/B23/DP17, Політикою з
питань КМК, наведеною у Додатку 3, GF/B39/04 (Політика з питань КМК); і

•

Делегувати КСП повноваження щодо затвердження поправок до Політики з питань КМК і просити
Секретаріат запровадити Політику з питань КМК і регулярно звітувати КСП про її виконання.

Еволюція КМК: фінансування імплементації
у найближчій перспективі
•

Відзначити, що Комітет із стратегічних питань (КСП) рекомендував протягом
трьох років додатково надати 18,9 млн. доларів США для фінансування
еволюції КМК («Еволюція КМК»);

•

Офіційно підтвердити затвердження Комітетом з аудиту та фінансів 50 млн.
доларів США в якості доступних джерел («доступні кошти») для фінансування
пріоритетних напрямків із визначеним бюджетом, які потребують допомоги і
включені до Реєстру непрофінансованих якісних запитів, як зазначено у
документі GF/AFC04/DP01, і, керуючись рекомендацією КСП, (i) виділити суму
у розмірі 7,42 млн. доларів США з таких доступних коштів на фінансування
першого року діяльності із забезпечення еволюції КМК в рамках Стратегічної
ініціативи щодо КМК.

•

Передбачений бюджет – згідно з оцінками бюджет першого року діяльності
із забезпечення еволюції буде становити 7,42 млн. доларів США.

Затвердження Концепції прийнятного
ризику
•

Правління:
i. Визнає рішення Комітету із стратегічних питань, що узгоджується з встановленими рівнями
прийнятного ризику, щодо ризиків, які входять до сфери компетенції такого Комітету, як
зазначено у таблиці Додатку 3 до документу GF/SC06/03 – редакція 2;
ii. Визнає, що Комітет із стратегічних питань продовжить обговорювати ризики, пов'язані з
правами людини і гендерною нерівністю, перехідним періодом, боротьбою з наркотиками
та інсектицидами, на своєму засіданні в липні 2018 року, де планується обговорення
стратегії управління ризиками в частині вищезазначених ризиків, у тому числі заходів з
пом'якшення наслідків, наявних та/або запланованих, і визначення доцільності
встановлення рівнів прийнятного ризику для таких ризиків;
iv. Керуючись рекомендацією Комітету з аудиту та фінансів, затверджує Концепцію
прийнятного ризику, у тому числі рівні прийнятного ризику, цільові рівні ризику та орієнтовні
терміни досягнення цільових рівнів ризику, як зазначено у таблиці Додатку 3 до документу
GF/B39/07.

Удосконалення порядку обрання керівників
Правління
•

Правління відзначає рекомендацію Комітету з питань етики та управління (КПЕУ),
зазначену у документі GF/B39/05, і визнає необхідність удосконалення порядку
обрання голови та заступника голови Правління.

•

Керуючись рекомендацією КПЕУ, Правління затверджує оновлений порядок
обрання голови та заступника голови Правління, прописаний у Розділі II
документу GF/B39/05 («Оновлений порядок обрання керівників Правління») і
проекті Технічного завдання Комітету з питань призначення керівників Правління
(Технічне завдання КППКП) згідно з Додатком 7 до документу GF/B39/05.

•

Правління просить Секретаріат підготувати кінцеву версію Технічного завдання
КППКП, а також внести необхідні зміни до основних документів з питань
управління з метою впровадження Оновленого порядку обрання керівників
Правління, який має бути розглянутий КПЕУ і рекомендований Правлінню для
затвердження, до початку запланованого у 2018 році застосування процедури
обрання кандидатів на посади голови та заступника голови Правління.

Зустріч міністрів охорони здоров'я країн ПівденноСхідної Європи
Міністерство охорони здоров'я Македонії запросило міністрів з 10
Балканських країн (Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії,
Косово, Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії та представника Румунії)
для обговорення питання щодо сталості основних послуг з ВІЛ та ТБ, що
надаються цільовим групам.
Mета наради:
- поділитися досвідом національних заходів у відповідь на епідемії;
- представити новаторські ініціативи з надання ключових послуг,
включаючи зниження шкоди;
- обговорити небезпеку виникнення дефіциту фінансування і
важливість наступного циклу фінансування для підготовки до
перехідного процесу в країнах регіону.

Дякую за увагу!

