ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної ради
з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
від 28 січня 2021 року
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
1. З метою забезпечення подальшого ефективного впровадження
Плану переходу рекомендувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України» (далі – ЦГЗ):
1.1. Виконати рекомендацію Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), згідно з пунктом
3 протоколу засідання від 22 серпня 2019 року, щодо розміщення на своєму
офіційному сайті сторінки, яка висвітлювала б хід впровадження Плану
переходу: хід закупівель, підсумки виконання планових показників, нормативні
акти, що регулюють закупівлі, дайджести реалізації Плану переходу, аналітичні
документи тощо.
1.2. Залучати членів Національної ради, Комісії з нагляду до
моніторингових візитів, що здійснюються ЦГЗ до організацій, які надають
послуги щодо ВІЛ за державний кошт.
1.3. Сформувати за участі партнерів (зокрема в рамках роботи
Стратегічної групи) план підготовки проєктів змін та доповнень до нормативних
актів та законодавства щодо вдосконалення процесу планування, закупівель та
моніторингу послуг щодо ВІЛ за державний кошт, що актуалізувалися за
результатами впровадження у 2019–2020 роках Плану 20-50-80.
2. З метою забезпечення моніторингу виконання управлінських
заходів щодо подальшої роботи мережі клінік 100% Життя, що утворювалася
за підтримки грантових коштів Глобального фонду, рекомендувати БО «100%
Життя» щопівроку інформувати під час звітів на засіданнях Національної ради
про стан виконання рекомендацій Глобального фонду із зазначеного питання та
стану роботи клінік.
3. На основі аналізу системи управління діяльністю з реалізації
програми Глобального фонду в системі Державної кримінально-виконавчої
служби України (далі – ДКВС України) рекомендувати ЦГЗ як основному
реципієнту гранту за цим напрямом:
3.1. Опрацювати питання реорганізації управління, починаючи з 2022
року, а саме: діяльність щодо впровадження програм протидії ВІЛ та ТБ у
закладах ДКВС України може здійснюватися через субгрантування ЦОЗ ДКВСУ,
а не через систему прямого управління з боку ЦГЗ, що сприятиме посиленню
відповідальності і підзвітності ЦОЗ ДКВС України за показники здоров’я
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контингенту, який перебуває у зоні їх відповідальності (ув’язнені та засуджені)
та вивільнення фахівців ЦГЗ від виконання обов’язків постійного управління і
мікроменеджменту;
3.2. Провести консультації з Мін’юстом та ЦОЗ ДКВС України за участі
МОЗ як Секретаріату Національної ради, Комісії з нагляду та технічних партнерів
щодо доцільності передачі управління програмами профілактики, лікування та
закупівель для протидії ТБ та ВІЛ-інфекції в системі ДКВС України до ЦОЗ
ДКВС України.
4. Для 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 КОВІД-19, рекомендувати
основним реципієнтам грантів Глобального фонду:
4.1. У разі виникнення економії, а також необхідності оперативного
перепрофілювання грантових коштів (між програмними заходами, бюджет яких
перевищуватиме 10% бюджету за програмним модулем) забезпечувати
обов’язкове звернення до Секретаріату Національної ради щодо внесення на
обговорення та погодження використання економії та перепрофілювання
грантових коштів на рівні Комітету з програмних питань та Комісії з нагляду
Національної ради.
4.2. Забезпечити надання на розгляд та узгодження з Комісією з нагляду
матеріалів конкурсних оголошень перед їх публікацією у відкритих джерелах.
5. З метою забезпечення ефективного виконання програм
Глобального фонду та моніторингу виконання умов надання грантів у
новому грантовому циклі на 2021-2023 роки рекомендувати основним
реципієнтам до 15 лютого 2021 року:
5.1. Підготувати спільний план щодо їх виконання із зазначенням
необхідних заходів, термінів та відповідних виконавців.
5.2. Оприлюднити на своїх сайтах інформацію про нову грантову
програму.
6. З метою забезпечення моніторингу програм на виконання статті
10 Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією» основним реципієнтам
забезпечувати у новому грантовому циклі надання інформації згідно з таблицею
Г. «Огляд діяльності з виконання гранту» форми Картки моніторингу від 28 січня
2021 року, а саме детальну інформацію щодо причин невиконання ключових
показників та опис запланованих утручань щодо їх виконання.

