Про результати наглядової діяльності
Національної ради за реалізацією грантів
Глобального фонду протягом 2017 року та
затвердження Плану нагляду на 2018 рік
Салабай Наталія,
голова Комісії з нагляду
1 березня 2018 року

З метою забезпечення виконання Національною радою
наглядової функції відповідно до Кваліфікаційних вимог
Глобального фонду до Координаційних механізмів країни
рішенням Національної ради від 16 лютого 2017 року
затверджено План нагляду на 2017 рік

Реалізація Плану нагляду (1)
Сфера нагляду: Розробка заявок на фінансування ГФ (компонент
ВІЛ/ТБ)
та
призначення
Основних
реципієнтів,
перебіг
переговорів із Секретаріатом ГФ:
1. Забезпечено нагляд за процесом підготовки запиту України на
фінансування програм ГФ на 2018-2020р. «Форсування прогресу
України для досягнення швидких та стабільних результатів
відповіді на епідемії ВІЛ та ТБ» (далі – Запит). Постійна участь
Голови та членів Комісії з нагляду у засіданнях робочих підгруп з
підготовки запиту, також національних заходах з метою
обговорення проекту запиту, його затвердження та вибору
Основних реципієнтів
2.

Забезпечено нагляд за процесом підготовки додаткового Запиту
України до ГФ на зустрічне фінансування (в рамках каталітичного
інвестування). Постійна участь Голови та членів Комісії з нагляду у
засіданнях робочих підгруп з підготовки Запиту протягом серпнявересня 2017 року, а також національних заходах з метою
обговорення проекту запиту, його затвердження та вибору
Основних реципієнтів

Реалізація Плану нагляду (2)

3.

Забезпечено участь Комісії з нагляду та координацію
заходів щодо проведення оцінки Національної ради на
відповідність кваліфікаційним вимогам ГФ, яку здійснено у
період з 13 по 23 лютого 2017 року

4.

Забезпечено нагляд за перебігом переговорів між
Основними реципієнтами та Секретаріатом ГФ (постійно
протягом року шляхом електронного листування та під час
місій ГФ в Україну, які здійсненні: 23-27 січня 2017 року, 1317 березня 2017 року, 10-12 травня 2017 року, 16-23
вересня 2017 року)

Реалізація Плану нагляду (3)
Сфера нагляду: Забезпечення виконання плану удосконалення
діяльності
Національної
ради
на
відповідність
Кваліфікаційним вимогам та мінімальним стандартам ГФ:
1. Забезпечено нагляд щодо процесу оновлення складу
Національної ради з метою включення представників спільнот
людей підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та
туберкульозом
2. Забезпечено нагляд за процесом ротації у складі Національної
ради, а також розробки та впровадження графіку ротації членів
Національної ради на 2017 - 2019 роки
3. Забезпечено ротацію у складі Комісії з нагляду відповідно до
Положення про Комісію з нагляду
4. Забезпечено
проведення
16
листопада
2017
року
орієнтаційного
семінару
з
елементами
тренінгу
для
новообраних членів Національної ради та Комісії з нагляду
щодо функцій з наглядової діяльності Національної ради

Реалізація Плану нагляду (4)
Сфера нагляду: Реалізація програм, які фінансуються за
рахунок коштів ГФ
1. Здійснено візити на місця з метою нагляду:
11-12 квітня 2017 року: здійснено візит у м. Кропивницький.
4-5 липня 2017 року: здійснено візит у м. Суми.
21, 23 серпня 2017 року: здійснено візит у м. Київ.
27-29 листопада 2017 року: здійснено візит до
Дніпропетровської обл. (Нікополь, Апостолове)
2. Забезпечено проведення зустрічей Комісії з нагляду за участю
Основних реципієнтів грантів ГФ
3. Забезпечено координацію заходів в рамках аудиту діючих
грантів ГФ в Україні представниками Офісу Генерального
Інспектора ГФ (ОГІ) у 2017 році
4. Забезпечено аналіз звітів Основних реципієнтів щодо реалізації
Програм ГФ

Реалізація Плану нагляду (5)
 Забезпечено участь Комісії з нагляду у зустрічах
(дебрифінгах) Місцевого агенту ГФ (МАФ) з
Основними реципієнтами щодо результатів
впровадження грантів
 Забезпечено участь Комісії з нагляду у експертновідбіркових комісіях Основних реципієнтів для
забезпечення в програмної діяльності в рамках
нового проекту ГФ на 2018-2020 рр.

З метою уникнення ризиків реалізації
програм ГФ Комісією з нагляду забезпечено:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Супровід питання щодо обговорення та узгодження можливих
механізмів надання ГФ привілеїв та імунітетів.
Аналіз звітів Товариства Червоного Хреста в Україні (ТЧХУ) за 2015-2017
роки за результатами моніторингових візитів до регіональних
підрозділів ТЧХУ, які реалізовують проекти ГФ.
Аналіз та моніторинг ситуації щодо досудових розслідувань у
кримінальних провадженнях Національної поліції України та Служби
безпеки України щодо нецільового використання коштів ГФ, а також
звинувачень у наданні фінансової підтримки організаціям, діяльність
яких прирівнюється до терористичної.
Аналіз ситуації, відповідно до листа ГФ від 13 листопада 2017 року,
щодо відшкодування МБФ «Альянс громадського здоров'я» на
рахунок ГФ 174 522 доларів США, пов’язаних із закупівлею тест систем
СІТО, яка не відповідає правилам і регуляція ГФ.
Вивчення та моніторинг питання щодо процесу пілотування Центром
громадського здоров’я МОЗ України замовлення послуг з ВІЛ через
обласні структури Сумського та Полтавського регіонів.
Супровід питання щодо виконання програм ГФ на тимчасово
окупованих територіях України.

План нагляду на 2018 рік (1)
Станом на січень 2018 року в Україні розпочато реалізацію
гранту ГФ у сфері зменшення тягара епідемій туберкульозу
та ВІЛ-інфекції. Зважаючи на це, План нагляду містить
наступні стратегічні напрямки:
1. Виконанням плану удосконалення Ради на відповідність
кваліфікаційним вимогам та мінімальним стандартам ГФ та
рекомендацій звіту ОГІ
2. Виконання спеціальних умов грантових угод з ГФ
Основними Реципієнтами.
3. Забезпечення нагляду за впровадженням програм ГФ
4. Аналіз досягнення цілей програм ГФ
5. Використання фінансових ресурсів

Проект Плану нагляду на 2018 рік в цілому погоджено
Комісією з нагляду (рішення від 29 січня 2018 року)

План нагляду на 2018 рік (2)
План нагляду:
1. Включає заходи з нагляду за усіма програмами ГФ, які
реалізовуються в країні
2. Виконується Комісією з нагляду у співпраці з членами
Національної ради та Секретаріатом Національної
ради
Контактна інформація:
Салабай Наталія, голова Комісії з нагляду:
nsalabai@gmail.com
Короєва Ірина, секретар Комісії з нагляду:
koroyeva@gmail.com, 066-086-50-66

Про утворення тимчасової спеціальної
групи з етичних питань (1)
З
метою
уникнення
ризиків
у
виконанні
Національною радою функцій Координаційного
механізмів країни Комісією з нагляду здійснено
аналіз:
1. звернень
представників
організацій
протитуберкульозного сектору (зокрема Горбасенка
І.М. та Пилипенка В.В. від 10 січня 2018 року до
Національної ради, а також партнерських,
донорських організацій як членів Національної
ради);
2. звернення спільноти осіб, які надають сексуальні
послуги за винагороду, щодо порушення принципів
представництва
членом
Національної
ради
Дороховою Ю.В. (від 23 січня 2018 року)

Про утворення тимчасової спеціальної
групи з етичних питань (2)
Відповідно до рішення Комісії з нагляду від 29 січня 2018 року погоджено представити
на засіданні Національної ради пропозиції щодо вирішення етичних питань, зокрема,
утворення тимчасової спеціальної групи з етичних питань у складі членів
Національної ради та Комісії з нагляду:
1.
2.
3.
4.

5.

Дмитрієв Сергій Євгенович – представник ЛЖВ (за згодою)
Чернишев Андрій Віталійович – представник ключових спільнот (за згодою)
Кувшинова Євгенія Валентинівна – представник організацій громадянського
суспільства (за згодою)
Лях Дмитро Олексійович – представник Уповноваженого з питань дотримання
соціально-економічних та гуманітарних прав Секретаріату Уповноваженого
ВРУ з прав людини (за згодою)
Салабай Наталія Володимирівна – голова Комісії з нагляду (за згодою)

Зважаючи на це, Комісія з нагляду звертається з проханням підтримати в повному
обсязі проект Рішення Національної ради з цього питання.

Пропозиції до Рішення:
3.2. Затвердити План нагляду Національної ради за реалізацією грантів Глобального
фонду на 2018 рік, що додається.
3.3. Схвалити пропозицію про утворення тимчасової спеціальної групи з етичних
питань з числа членів Національної ради та Комісії з нагляду у запропонованому
складі, яка діятиме до наступного засідання Національної ради.
3.4. Тимчасовій спеціальній Групі з етичних питань вивчити питання щодо:
3.4.1. Звернення членів Національної ради, зокрема Горбасенка І.М. та Пилипенка В.В.,
до партнерських, донорських організацій із проханнями вплинути на ситуацію, яка
склалася в Україні з протидії туберкульозу.
3.4.2. Звернення спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, щодо
порушення принципів представництва членом Національної ради Дороховою Ю.В.
3.5. Тимчасовій спеціальній Групі з етичних питань поінформувати Національну раду
про висновки та рекомендації за результатами вивчення питань, зазначених у пунктах
3.4.1 та 3.4.2., на наступному засіданні.
3.6. Членам Національної ради, Комісії з нагляду у співпраці із Секретаріатом
Національної ради, Основними реципієнтами, субреципієнтами та іншими третіми
сторонами, залученими до реалізації окремих компонентів грантів Глобального фонду
у межах їхніх повноважень забезпечити координацію та виконання затвердженого
Плану нагляду Національної ради за реалізацією грантів Глобального фонду на 2018
рік.

Дякую за увагу!

