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Від ___________ 20__ р. № ______________

На № _______________ від ____________ 2021 р.

Членам Національної ради з питань
протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (за списком)
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Про розгляд Заявки до Глобального фонду
в рамках тимчасового механізму фінансової
підтримки негайної відповіді на COVID-19

Шановні колеги!
Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції
Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада) звертається з таким.
В МОЗ України розглянуто звернення Міжнародного благодійного фонду
«Альянс громадського здоров’я» (далі – Aльянс), Основного Реципієнта
регіонального гранту для впровадження проекту «Стійкість послуг для ключових
груп населення у регіоні Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА)», що
фінансується Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та
малярією (далі – Глобальний фонд), щодо погодження регіональної заявки
Альянсу в рамках тимчасового механізму C19RM, який спрямований на
залучення коштів та підтримки негайної відповіді на COVID-19 країнами, які
впроваджують проекти за підтримки Глобального фонду.
Відповідно до регуляцій C19RM, заявники, які подають заявки на
регіональному рівні, мають надати докази схвалення таких заявок
координаційними механізмами кожної країни, яка включена у відповідну
програму. Враховуючи, що поточна регіональна програма, яку реалізує Альянс,
виконується у 14 країнах регіону СЄЦА і була ухвалена усіма відповідними
координаційними механізмами країн на етапі подання до Глобального фонду, у
тому числі Національною радою яка є координаційним механізмом програм
Глобального фонду в Україні.
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Зважаючи на це, звертаємось до членів Національної ради розглянути та
погодити регіональну заявку Альянсу, яка включає наступні інтервенції:
№ Запропонована інтервенція Запропонований
Примітка
бюджет
1 Дослідження
шляхом 123 000 доларів Профілактична
модель
онлайн опитування серед
США
Planet Youth (Ісландська
молодих
представників
модель)
ключових груп за ризиками
Інтервенція
буде
COVID, ВІЛ ІПСШ та
впроваджена в Дніпрі,
розробка місцевих моделей
Одесі та Києві (міста
реагування
підписанти
Паризької
декларації)
2 Доступ до комплексної 13 860 доларів Продовження діяльності,
підтримки для жінок, які
США
розпочатої
в
рамках
вживають наркотики в
регіональної програми з
ситуації
насильства
Ковід проекту SoS в 1
(підтримка
роботи
півріччі 2021 року
Шелтерів)
3 Інформаційна кампанія з 20 000 доларів Дана
кампанія
буде
популяризації вакцинації
США
впроваджена
у
всіх
від COVID-19 в країнах
країнах роботи проекту
ВЕЦА «В твоїх силах
SoS. Україна є однією з
зупинити COVID-19»
учасниць
Будемо вдячні отримати відповідь щодо погодження регіональної заявки
Альянсу до 12.00 01 червня 2021 року на електронні адреси Секретаріату
Національної ради: liubov.kravets@undp.org, iryna.koroieva@undp.org.
Просимо звернути увагу, що у разі відсутності відповіді у вказані терміни,
регіональна заявка Альянсу буде вважатись погоджена за замовчуванням.
З повагою
Міністр, голова Національної ради
з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Короєва Ірина
066 086 50 66

Віктор ЛЯШКО

