РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ
ЗАПИТУ УКРАЇНИ НА ФІНАНСУВАННЯ В
РАМКАХ МЕХАНІЗМУ РЕАГУВАННЯ НА
COVID-19 (C19RM)
ДО ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ
22 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

Україні виділено 17,9 млн. доларів США - це основне фінансування C19RM з можливістю включити
до запиту на фінансування додаткові кошти на суму щонайменше 17,9 млн. доларів США – тоді
загальний запит (основне і додаткове фінансування) може становити 36 млн. доларів США і
більше.

Напрями використання коштів:
1)

заходи з контролю та стримування поширення COVID-19;

2)

заходи щодо зниження пов'язаних із COVID-19 ризиків для програм боротьби з ВІЛ та ТБ;

3)

заходи зі зміцнення систем охорони здоров’я та систем на рівні спільнот.

Кошти C19RM не можна використовувати для закупівлі та розподілу вакцин.



узгодження із Керівництвами/Рекомендаціями ВООЗ та національними стратегічними
планами забезпечення готовності та реагування;



включення принципів гендерної рівності і прав людини;



повне схвалення усіма членами Національною радою з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі спільнотами та громадянським суспільством, а
також підготовка у координації з Національним координатором заходів боротьби з
COVID-19;



заснування на фактичних даних, які демонструють ретельний аналіз збоїв у роботі
програм через COVID-19;



доповнення внутрішніх та інших джерел;



спрямованість на коротко- та довгострокові результати і вплив у сфері охорони
здоров'я;



інвестиції у довгострокові результати.

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА
ПОДАННЯ ЗАПИТУ



Державною установою «Центр громадського здоров’я МОЗ України» забезпечено
державне лідерство та координацію підготовки проєкту Запиту на національному
рівні.



За результатами низки консультативних зустрічей за участі Глобального фонду,
основних реципієнтів діючих грантів та технічних партнерів (у період з 13 до 28 квітня)
було узгоджено орієнтовний розподіл між компонентами Запиту:



Заходи з
контролю та
стримування
поширення
COVID-19

Заходи щодо зниження
пов'язаних із COVID-19
ризиків для програм
боротьби з ВІЛ та ТБ

Заходи зі
зміцнення систем
охорони здоров’я
та систем на рівні
спільнот

для фасилітації та фіналізації проєкту Запиту за технічної підтримки Агентства США з
міжнародного
для
основного розвитку
30% залучено райтера
50%Ельміру Гурбанову
20%

фінансування

для додаткового 20%
фінансування

30%

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЗАПИТУ –
ЕТАП 1

50%



28 квітня Представництвом ЮНЕЙДС в Україні та секретаріатом Національної ради організовано
та проведено Консультативну онлайн зустріч, у ході якої узгоджено оптимальний формат
взаємодії для максимального залучення спільнот та громадянського суспільства до підготовки
проєкту Запиту та визначено формат зворотнього зв’язку та координації дій для врахування
потреб та пропозицій спільнот та громадянського суспільства для включення до проєкту Запиту.



6 травня Секретаріатом Національної ради спільно з Центром громадського здоров’я
організовано та проведено для представників спільнот та громадянського суспільства
Інструктаж із заповнення форми подання пропозицій до Запиту C19RM.



У період з 5 до 17 травня лідерами спільнот та громадянського суспільства проведено низку
внутрішніх консультацій за результатами яких напрацьовано пропозиції до проєкту Запиту.



18 травня - широка консультативна онлайн-зустрічі у ході якої напрацьовані пропозиції
представлено та обговорено, узгоджено подальший формат взаємодії та участі для
забезпечення прозорості й відкритості процесу фіналізації пропозицій в рамках роботи
Технічної Експертної Групи.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЗАПИТУ:
ЗАЛУЧЕННЯ – ЕТАП 2



При Центрі громадського здоров’я організовано роботу
технічних робочих підгруп за різними напрямами: «ВІЛ», «ТБ»,
«ДКВС», «Системи охорони здоров'я та системи створені на
рівні спільнот».



У період з 12 до 31 травня проведено 15 засідань за участі
зацікавлених сторін, у т.ч. представників спільнот та
громадянського суспільства.



За результатами роботи технічних робочих підгруп
опрацьовано/доопрацьовано пропозиції від спільнот та
громадянського суспільства, підготовлено та напрацьовано
пропозиції від інших зацікавлених сторін.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЗАПИТУ:
ЗАЛУЧЕННЯ – ЕТАП 3



Сформовано Технічну Експертну Групу (ТЕГ) з 17 осіб за участі
представників основних реципієнтів, технічних партнерів (ООН, USAID),
Комісії з нагляду та Штабу Ковід, яка у період з 25 травня до 7 червня
провела остаточний огляд, оцінку та пріоритизацію інтервенцій,
запропонованих для включення до Запиту (7 засідань по 4-5 годин/и).



ТЕГ працювала в режимі онлайн-засідань у відкритому форматі за участі
лідерів спільнот та громадянського суспільства, які брали участь у
кожному засіданні з консультативно-дорадчим голосом.



Після кожного засідання, на якому представлялись та обговорювались
запропоновані інтервенції, кожен член ТЕГ голосував індивідуально за
кожну інтервенцію згідно з визначними на першому засіданні критеріями.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЗАПИТУ:
ЗАЛУЧЕННЯ – ЕТАП 4 (1)

Критерії розгляду та оцінювання інтервенцій в рамках ТЕГ:


чи спрямована ця інтервенція на найбільш проблемні сфери національної відповіді на епідемії (орієнтована на
ключові та уразливі групі, COVID-19, забезпечення безперервності послуг з ВІЛ-інфекції та туберкульозу);



чи є запропонована інтервенція компліментарна (посилює поточні активності, відсутнє дублювання, використана
опція гнучкості поточних грантів) діяльності в сфері ВІЛ, ТБ, COVID-19 (грант Глобального фонду, державне
фінансування, фінансування Урядом США);



чи відповідає ця інтервенція рекомендаціям ВООЗ у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та COVID-19 та має
доведену ефективність або задокументовану практику;



чи сприяє реалізація цієї інтервенції досягненню завдань, заходів і цілей національних стратегічних планів з
усунення ризиків, пов’язаних з поширенню COVID-19;



чи запропонована інтервенція є життєспроможною або застосованою для подальшої імплементації (технічна
можливість реалізації, не заперечність юридичній базі або наявність чіткого плану законодавчого врегулювання,
економічна доцільність).

За кожним критерієм активність оцінювалась від 0 до 2 балів з можливістю отримати максимальну оцінку 10 балів від
кожного члена ТЕГ.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЗАПИТУ:
ЗАЛУЧЕННЯ – ЕТАП 4 (2)

7 червня на засіданні ТЕГ фіналізовано пропозиції до Запиту:

- виключено активності, які набрали менше 34 балів;
-

усі інші активності включено до основного чи додаткового фінансування у порядку
пріоритезації згідно з виставленими оцінками та пропорційним розподілом
фінансування за напрямами.

9 червня погоджено перший проєкт Запиту:

на онлайн-зустрічі зацікавлених сторін за участі членів Національної ради представлено та
погоджено перший проєкт Запиту, який направлено до Глобального фонду для.
14 червня перший проєкт Запиту направлено до Глобального фонду для огляду,
коментарів/пропозицій, які отримано 18 та 21 червня.

18 червня направлено проєкт Запиту для розгляду та затвердження на позачерговому
засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЗАПИТУ:
ЗАЛУЧЕННЯ – ЕТАП 4 (3)

Модуль

Основне
фінансування

К-сть
Додаткове
інтервенцій фінансування

К-сть
Разом
інтервенцій

Заходи з контролю та стримування
поширення COVID-19

6 065 680

13

19 825 436

22 25 891 117

Заходи щодо зниження пов'язаних із
COVID-19 ризиків для програм
боротьби з ВІЛ та ТБ

9 582 952

27

9 247 632

29 18 830 585

42

Заходи зі зміцнення систем охорони
здоров’я та систем на рівні спільнот

3 857 110

17

5 742 150

Разом

19 505 742

57

34 815 219

ФІНАЛІЗОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО
ПРОЄКТУ ЗАПИТУ (1)

93

9 599 260

54 320 962

Заходи з контролю та стримування
поширення COVID-19
Ведення пацієнтів, клінічні дослідження та
терапія
Координація та планування на
національному рівні
Діагностика та тестування на COVID
Профілактика та контроль інфекцій, захист
медичних працівників
Комунікація щодо ризиків
Епіднагляд - епідеміологічне розслідування
та відстеження контактів
Разом

Основне
К-сть
фінансування інтервенцій

Додаткове
К-сть
фінансування інтервенцій

Разом

2 569 666

4

15 111 034

7

375 114
732 965

1
3

50 838
399 547

3
1

2 091 098
296 837

4
1

4 027 029
219 917

8
2

13

17 071
19 825 436

1
22

6 065 680

ФІНАЛІЗОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО
ПРОЄКТУ ЗАПИТУ (2)

25 891 117

Заходи щодо зниження
пов'язаних із COVID-19
ризиків для програм
боротьби з ВІЛ та ТБ
Зниження ризиків для
програм боротьби з ВІЛінфекцією
Зниження ризиків для
програм боротьби з ТБ
Разом

Основне
К-сть
фінансування інтервенцій

Додаткове
К-сть
фінансування інтервенцій

Разом

4 367 218

18

6 493 685

22

5 215 734

9

2 753 948

7

9 582 952

27

9 247 633

ФІНАЛІЗОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО
ПРОЄКТУ ЗАПИТУ (3)

29 18 830 585

Заходи зі зміцнення систем охорони здоров’я та
Основне
К-сть
Додаткове
К-сть
Разом
систем на рівні спільнот
фінансування інтервенцій фінансування інтервенцій
Розбудова інституційної спроможності організацій,
538 354
203 670
3
3
створених на базі спільнот
Адвокація та дослідження під керівництвом спільнот
467 994
684 820
3
8
Соціальна мобілізація
14 312
458 000
1
5
Системи управління виробами медичного
8 834
105 509
1
3
призначення та відходами; управління відходами
Профілактика гендерного насильства та догляд після
523 214
5
насильства
Лабораторні системи
131 337
1
Реагування на бар'єри у сфері надання послуг,
пов’язані з правами людини та гендерною
1 171 432
2 533 015
3
15
ідентичністю
Системи нагляду
1 524 847
1 233 922
5
3

Разом

3 857 110

17

ФІНАЛІЗОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО
ПРОЄКТУ ЗАПИТУ (4)

5 742 150

42

9 599 260

Пропонуємо:
2.1. Затвердити Запит України на фінансування в рамках механізму
реагування на COVID-19 (C19RM) до Глобального фонду (далі – Запит).
2.2. Секретаріату Національної ради спільно з основними реципієнтами
грантів Глобального фонду забезпечити заповнення форми про
погодження Запиту усіма членами Національної ради, формування
повного пакету усіх додатків до Запиту та його направлення до
Глобального фонду до 30 червня 2021 року.
2.3. Технічній Експертній Групі на своєму засіданні 23 червня опрацювати
питання щодо фіналізації Запиту із врахуванням пропозицій та зауважень
Глобального фонду до нього та направити 24 червня до Глобального
фонду фінальну версію Запиту із заповненою формою відповіді про
врахування наданих пропозицій та зауважень.

ПРОПОЗИЦІЇ

