Результати опитування членів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та представників зацікавлених сторін щодо оцінки діяльності Секретаріату
Національної ради у 2020 році
Опитування проводилося за допомогою сервісу Survey Monkey у період з 11 до 17 грудня 2020 року. В
опитуванні взяли участь 55 осіб. Результати опитування доступні за посиланням:
https://ru.surveymonkey.com/results/SM-MNYQYWNZ7/
1. Вкажіть, будь ласка, чи Ви є членом Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі - Національна рада)
1) Так, я є членом Національної ради - 20
2) Я є заступником/альтернатом члена Національної ради – 10
3) Я є представником зацікавлених сторін (представників НУО, міжнародних, донорських
організацій, об’єднань ключових спільнот, тощо) - 13
4) Інше (вкажіть) – 12:
• консультант
• представник Центру громадського здоров’я
• член комісії з нагляду
• Член Комітету Національної ради з програмних питань
• радник міністра
• член Комісії з нагляду
• МОЗ
• консультант Комісії з нагляду
• представник Основного реципієнта
• керівник напрямку протидії ТБ в державній установі
• член Наглядової ради
• працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
забезпечую діяльність члена Ради
2. Як часто Ви комунікуєте з працівниками Секретаріату (на зустрічах, телефоном, шляхом
листування електронною поштою тощо)?
1) раз на тиждень - 14
2) раз на місяць - 25
3) раз на квартал - 6
4) Інше (вкажіть) – 9:
• двічі/тричі на місяць
• під час засідань
• практично щоденно
• коли як, коли кожного тижня, коли є потреба, вони завжди відкриті
• за потребою
• щоденно
• 2-3 рази на тиждень
• 2 рази на місяць
• за потреби, не рідше 1 р/кілька тижнів
3. Чи була доступною для Вас інформація щодо процесу підготовки проєкту Запиту України до
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний
фонд) на фінансування в Україні програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у
2021–2023 роках?

1) так - 51
2) ні - 1
3) частково (вказати як саме) – 3:
• дуже складний процес та важкий до зрозуміння документ, а так все пройшло
добре
• з медіа джерел
• частково
4. Чи були Ви залучені у якості члена робочих/експертних груп з підготовки проєкту Запиту
України до Глобального фонду на фінансування в Україні програм з протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2021–2023 роках?
1) так - 39
2) ні - 14
3) інше (вказати як саме) - 1:
• тільки як працівник одного з основного реципієнта
5. Чи брали Ви безпосередню участь у процесі обговорення або погодження проєктів Запитів
України до Глобального фонду на фінансування в Україні програм з протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2021–2023 роках, а також на фінансування додаткових заходів зі
зменшення впливу COVID-19?
1) так - 45
2) ні - 10
3) інше (вкажіть) – 0.
6. Чи брали Ви протягом поточного року безпосередню участь у заходах, що впроваджувались
в рамках діяльності Національної ради: погодження документів шляхом електронного
листування, участь у засіданнях (у т.ч. онлайн) комітетів та інших робочих груп, що діють в
межах повноважень Національної ради, тощо?
1) так – 50
2) ні - 4
3) інше (вкажіть) - 1:
• погодження документів шляхом електронного листування в грудні 2020 року
7. Як Ви можете оцінити роботу Секретаріату щодо організаційного та технічного забезпечення
діяльності Національної ради, її комітетів та інших робочих груп, що діють в межах
повноважень Національної ради?
1) відмінно - 44
2) добре - 10
3) задовільно - 1
4) незадовільно - 0
8. Вкажіть, будь ласка, з яких інформаційних ресурсів Ви отримуєте інформацію про діяльність
Національної ради, її комітетів та інших робочих груп, що діють в межах повноважень
Національної ради?
1) Веб-сторінка Національної ради на сайті МОЗ України - 3
2) Інформаційні повідомлення Секретаріату електронною поштою - 44
3) Сторінка Секретаріату в мережі «Фейсбук» - 2
4) Інше (вкажіть) - 6:

•
•
•
•
•
•

Фейсбук частіше, Розсилка і рідше сайт
все перелічене
всі перелічені ресурси
з усіх перерахованих джерел
веб сторінка та інформаційні повідомлення по електронній пошті, телефоном.
листування з МОЗ, Нацрадою, інформаційні повідомлення Секретаріату, вебсторінка Нацради/МОЗ

9. Чи задоволені в цілому Ви роботою Секретаріату?
1) Так - 55
2) Ні - 0
3) Інше вкажіть - 0
10. Ваші побажання та рекомендації щодо організації роботи Секретаріату, Національної ради
тощо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

так тримати
Колеги, щиро дякую вам за роботу!
Всебічно допомогати тримати такій підхід як зараз у роботі КР та секретаріату в цілому
Дякую Секретаріату за прекрасну роботу!
Всім задоволена
успіхів у подальшій роботі
Так тримати, не втрачати мотивацію і мати повагу і відповідальність від членів НацРади
Так тримати
Нагородити та розповсюджувати нашу Нацраду як успішний приклад
Вдячна компетентним фахівцям Секретаріату
ідеальна організація роботи! молодці! так тримати! Задоволений і вдячний!
Більше інформації про сторінку НацРади у Фейсбуці
Дякую за співпрацю
найкращі_)
не маю
Тримайте і надалі високий рівень вашої роботи!
Безпосередньо до роботи секретаріату зауважень немає, є налагоджена комунікація,
експертна підтримка, рівень фаховості на високому рівні
здоров'я
Дякую
Залишатися здоровими та життєрадісними))!!!:-*
-//повністю влаштовує

