Результати нагляду
та аналізу стану впровадження Плану переходу та
реалізації грантів Глобального фонду у 2019-2020 роках.
Розгляд та схвалення Плану нагляду на 2021 рік.

Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
28 січня 2021 року
Олена Воскресенська, голова Комісії з нагляду

Виконання Плану нагляду Національної ради на 2020 рік:
Перелік обов'язкових
втручань:

Результати виконання:

1. Сфера нагляду: Розробка
запитів на фінансування програм
до Глобального фонду.

Повний цикл наглядових втручань в процесі підготовки запитів України до
Глобального фонду на 2021-2023 роки, включаючи запити на підтримку заходів з
реагування на поширення COVID-19.

2. Сфера нагляду: Перебіг Повний цикл наглядових втручань щодо аналізу звітів Основних реципієнтів до
переговорів
між
Основними Глобального фонду, в тому числі Карток моніторингу.
реципієнтами та Секретаріатом
Глобального фонду.
3. Сфера нагляду: Реалізація
програм Глобального фонду.

Повний цикл наглядових втручань відповідно до Плану 2020, окрім візитів - у
зв'язку COVID-19 у 2020 році охоплено лише Херсонську область. Фокус на
окремі компоненти програм, зокрема:
- стан впровадження програм Глобального фонду у місцях позбавлення волі;
- стан впровадження програмного компоненту щодо виявлення активного
туберкульозу серед ЛЖВ за допомогою LF-LAM тестів, а також
- стан забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті
переходу на фінансування за кошти державного бюджету
(План 20-50-80).

План нагляду на 2021 рік: ключові фокуси.
✓ стан забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті переходу на фінансування за кошти
державного бюджету (План 20-50-80);
✓ аналіз стану впровадження програм Глобального фонду, націлених на підтримку розвитку спільнот;

✓ аналіз стану впровадження заходів, націлених на зменшення впливу Ковід-19 на програми протидії поширення
ВІЛ/ТБ;
✓ аналіз впровадження ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" програми Глобального фонду щодо
підтримки регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
✓ здійснення візитів на місця та представлення результатів візитів ОРам та Раді: Херсонська (повторний), Одеська,
Харківська, Тернопільська області згідно з рішенням Комісії з нагляду від 23.10.2020 року.
(див. додаток до питання 3_План нагляду Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2021 рік)

За результатами наглядових втручань протягом 2020 року Комісією з нагляду
в межах своїх повноважень сформовано перелік рекомендацій
до виконання Основними реципієнтами, щодо:
✓ забезпечення подальшого ефективного впровадження Плану переходу рекомендувати ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»
✓ забезпечення моніторингу виконання управлінських заходів щодо подальшої роботи мережі клінік 100% Життя,
що утворювалася за підтримки грантових коштів На основі аналізу системи управління діяльністю з реалізації
програми Глобального фонду в системі Державної кримінально-виконавчої служби України

✓ забезпечення ефективного управління грантами, виконання програмних заходів, а також раціонального
використання грантових коштів на рівні країни (уникнення дублювання з іншими проєктами), а також враховуючи
виклики, які постали перед країною з COVID-19
✓ забезпечення ефективного виконання програм Глобального фонду та моніторингу виконання умов надання
грантів у новому грантовому циклі на 2021-2023 роки

✓ забезпечення моніторингу програм на виконання статті 10 Закону України «Про виконання програм Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією»

(див. додаток до питання 3_Рекомендації Комісії з нагляду
за результатами нагляду та аналізу стану впровадження в Україні Плану переходу (План 20-50-80)
та реалізації грантів Глобального фонду в Україні у 2019-2020 роках)

Щодо оновлення формату Картки моніторингу.
Обґрунтування.
• Картку моніторингу затверджено рішенням Національної ради від 10 грудня 2012 року, без
внесення змін та доповнень.

• Дані, що вносяться представниками Основних реципієнтів до діючого формату Картки
моніторингу не відображають якісні та кількісні показники виконання програми, та не є
достатньо інформативними для забезпечення МОЗ України моніторингу програм на
виконання статті 10 Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією» та здійснення аналізу в рамках ведення
Dashboard.
• Зміни до формату Картки моніторингу розроблено Секретаріатом та експертами Комісії з
нагляду з урахуванням цілей програм, інструментів моніторингу, та факторів впливу на процес
ефективного виконання програмних заходів.

(див. додаток до питання 3_Картка моніторингу виконання програм Глобального фонду
Для боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією у 2021-2023)

Пропозиції до рішення:
3.1. Інформацію про результати нагляду та аналізу стану впровадження
в Україні Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів
Глобального фонду в Україні у 2019-2020 роках взяти до відома.
3.2. Затвердити рекомендації Комісії з нагляду, що додаються, та
основними реципієнтами забезпечити їх виконання.
3.3. Погодити проєкт оновленої форми Картки моніторингу програми
Глобального фонду на 2021–2023
роки, що додається, та
рекомендувати її до затвердження наказом МОЗ України з визначенням
в МОЗ України відповідальних за виконання моніторингу програм
Глобального фонду.
3.4. Затвердити План нагляду Національної ради на 2021 рік, проєкт
якого додається.

Дякуємо за увагу!

Ключові контакти:

Олена ВОСКРЕСЕНСЬКА, голова Комісії elena.voskresenskaya@afew.org.ua
з нагляду, виконавчий директор МБФ +38-067-501-11-81
«СНІД Фонд Схід-Захід»
Ірина КОРОЄВА, секретар Комісії з iryna.koroieva@undp.org
нагляду фахівець проекту ПРООН +38-066-086-50-66
«Зміцнення Національної ради з
питань протидії туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу в Україні»

