ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ ГФ
У 2020 РОЦІ
Дмитро Шерембей, Голова Координаційної ради
Засідання Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
22 червня 2021

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

46 811 341
дол. США, бюджет 2018-2020 рр.

2018

2019

17 099 956

13 176 316

16 535 069

дол. США

дол. США

дол. США

2020

Використання бюджету

Фактичні витрати

Фактичні витрати
2020 рік та %
виконання
бюджету

Модулі

2019 рік та %
виконання
бюджету

Комплексні програми профілактики для ЧСЧ

$20 746,29 (100%)

Комплексні програми для людей в закладах обмеження волі

$536 678,27 (100%)

Управління програмою
Програми, направлені на зменшення барьєрів у доступі до
лікування, пов'язаних із правами людини

$3 099 987 (100%)

$188 354 (103%)
$463 389 (87%)
$2 087 451 (92%)

$298 060,29 (100%)

$214 613 (94%)

Відповіді та системи на рівні спільнот

$1 402 069,12 (100%) $1 073 883 (67%)

Програми управління інформацією у сфері охорони здоров'я та
$351 353,15 (100%)
МіО
Людські ресурси у сфері охорони здоров'я
$10 623,36 (100%)
Надання та забезпечення якості інтегрованих послуг
$32 297,45 (100%)

$279 482 (54%)
$0 (0%)

$20 487 (49%)

Профілактика та догляд для людей з ТБ

$2 702 899,27 (100%) $1 096 977 (89%)

ТБ/ВІЛ

$528 198,92 (100%)

Лікування, догляд та підтримка

$4 193 402,27 (100%) $3 571 882 (82%)

COVID-19

0
13 176 315 доларів
США (100%)

$271 785 (98%)
$1 579 889 (29%)
10 848 192 доларів
США (66%)

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕНЬ
ВІД ПЛАНОВОГО БЮДЖЕТУ

на

$4 808 826

збільшено ГФ суму фінансування (компонент COVID-19)
з правом їх використання до 30 червня 2021 року.

29%

рівень використання коштів станом на 31.12.2020
що вплинуло на показник виконання бюджету

На виконання бюджету вплинули карантинні
обмеження через COVID-19

ІНДИКАТОРИ

СТАН ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ
ПОКАЗНИКІВ
2020 рік
План

Факт

%

98%

88,7%

91%

51790

54982

106%

TCS-7. Відсоток щойно діагностованих
людей, які були пов’язані з програмами
лікування (individual linkage)

90%

89%

99%

TCS-Other. Відсоток щойно
діагностованих ЛВІН, які були пов’язані з
програмами лікування (individual linkage)

90%

93%

103%

100%
(13510)

24%
(3239/
13510

24%

KP-1e. Відсоток інших вразливих груп
населення, досягнутих за допомогою
програм профілактики ВІЛ
(засуджені/ув'язнені)

TCS - Other 1. Кількість ЛЖВ, які
отримували послуги догляду та
підтримки

TB/HIV-3.1. Відсоток людей, які живуть з
ВІЛ, яких обстежують на туберкульоз в
установах допомоги та лікування ВІЛ
(LAM)

ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ:
досягнення
та складності

Tестування на ВІЛ та ДіП.

Цивільний сектор
13 не-ПЕПФАР регіонів
650 ВІЛ+ осіб (7,95%)
ДіП на НКТ
5621 особи, з них 96% на АРТ
245 ВІЛ+ вагітних та породіль
отримали підтримку
АРК «Школа пацієнта»
4089 пацієнтів (123,9% від
плану),
розпочали\відновили АРТ 1369

Пенітенціарна система
13 не-ПЕПФАР регіонів
53 установи
238 ВІЛ+ виявлено (1%).
814 ВІЛ+ отримали послуги ДіП, 50% на
АРТ
131 ув’язнених ВІЛ+ отримали послуги
з підготовки до звільнення.
112 осіб (87%) були взяті на облік у ЗОЗ.

НКТ, 21 установа
Виявлено 115 ВІЛ+ (3,8 %).
592 ВІЛ+ отримали послуги ДіП, 85 % на
АРТ

ПОСЛУГИ профілактика ТБ,
ДіП ТБ та ВІЛ\ТБ.
Цивільний сектор
16 областей та м. Київ Супровід
пацієнтів на стаціонарному та
амбулаторному етапах лікування
3561(101%) з чутливим ТБ, 485 ВІЛ/ТБ,
2440 завершили лікування
4691 (96,8%) з резистентним ТБ,
1385 успішно завершили лікування
3338 LF-LAM для ЛЖВ, LF-LAM+ 1012,
652 (64,4%) ТБ підтверджено.
600 розпочали лікування ТБ (81,2%)

Пенітенціарна система
913 осіб чутливий та резистентний ТБ
100% хворих спеціалізованих
протитуберкульозних лікарень ДКВСУ
62 ув’язнених з ТБ отримали послуги з
підготовки до звільнення і супроводу після
звільнення
38 (61%) взяті на облік у
протитуберкульозних ЗОЗ цивільного
сеткору

КПВВ «Щастя»

Обладнано кабінет надання медичної
допомоги і кімнату матері та дитини в
новому пункті перетину лінії розмежування
в місті Щастя Луганської області, який
відкрився в листопаді 2020.
Діяльність здійснювалася в співпраці з
Міністерством реінтеграції тимчасово
окупованих територій України. На відкритті
пункту перетину був присутній Президент
України Володимир Зеленський.

ВПЛИВ COVID-19. ЗАХОДИ
Закуплено та доставлено
в регіони ЗІЗ та
дезинфектори для потреб
соціальних працівників та
клієнтів

Збільшили кількість
послуг з транспортування
пацієнтів до медзакладів
із дотриманням всіх
карантинних норм

Доставка АРТ та ТБпрепаратів клієнтам

Розроблено та
запроваджено моделі
надання послуг в
дистанційному форматі, в
т.ч. в пенітенціарних
установах

Суттєво розширили
транспортування
біоматеріалів до
медзакладів для
проведення досліджень
на ТБ

Розроблено та поширено
низку інформаційних
матеріалів щодо
особливостей КОВІД-19
для ЛЖВ та хворих на ТБ

ЗАКУПІВЛІ 2020 Р

ЗАКУПІВЛІ 2020 р.

4 933 797

Грант «100% Життя»\ГФ

7 692 972,25
Субгрант БО «100% Життя»\ЦГЗ

ДОСЯГНЕННЯ
Перекриття дефіциту АРТ для
пацієнтів, які отримують лікування
за рахунок державних коштів

Перекриття дефіциту в державних
поставках препарату
Моксифлоксацин для лікування ТБ

вдалось запобігти перериванню
лікування понад 100 000 пацієнтів
(всі дорослі на основних схемах
лікування TLD та TEE).

Термінові закупівлі 334 580 таблеток
Закупівлі та поставки проведено в дуже
стислі терміни (1-2 місяці)

БО «100% Життя» поставлено 6-ти
місячна потреба в АРТ більшості
дорослих

Проведення екстрених закупівель для
туберкульозних диспансерів.

Сума поставки АРВП 2020 р. складала
$5 350 000.

Термінові непланові закупівлі медичних
виробів для ТБ диспансерів.

Для перекриття державного дефіциту у
2021 р. здійснюються поставки АРТ на
суму $1 498 500 – програма PEPFAR.

Загальна сума закупівлі $600 000

ВИКЛИКИ COVID-19

Збільшення вартості
авіаперевезень

Дефіцит товарів для
COVID-19

Поставки товарів на
території, що тимчасово
не контролюються урядом
України

УСУНЕННЯ
ПРАВОВИХ
БАР'ЄРІВ ТА
РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО
ЛІКУВАННЯ

УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ БАР'ЄРІВ
ТА РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ

Адвокація державних
закупівель

Моніторинг переведення
пацієнтів в регіонах зі
схем з долутегравіром

ПРООН закупівлі
бедаквіліну у GDF за
ціною у 4 рази нижче
запропонована
українськими
дистриб’юторами.

Адвокація передачі АРТ
закупівель до ДП “МЗУ”

Збереження
прекваліфікації ВООЗ як
обов'язкового критерію до
закупівлі АРТ за кошти ДБ

Зміни до наказу МОЗ
щодо процентного
співвідношення АРВпрепаратів у схемах
лікування та цілей
розширення лікування на
2020 рік

УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ БАР'ЄРІВ
ТА РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ

E-Health: 8 761 199 sms,
зберігання у хмарному
середовищі

Сталість ВІЛ послуг:
у 8 областях виділено 300
тис. грн додатково до
базового пакету

Підготовлено зміни до ЗУ
«Про протидію
захворюванню на
туберкульоз»

Сталість ТБ послуг: у 8
областях виділено 491
тис. грн на соц. супровід

Дослідження рівня ТБ
стигми в Україні

УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ БАР'ЄРІВ
ТА РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ
У 2020 році надано юридичних консультацій на

звернень (виконання

2862

індикатора 286%).

Юридичну інформацію можна було отримати також за
допомогою Юр.бот 100% ЖИТТЯ.

Стратегічні
справи 2020

Успішно вирішені
Припинено супровід
Продовжується супровід

Стратегічних справ 40
(виконання індикатора 111%),
успішно завершено 4 справи.

Досудові
справи 2020

Успішні

Неуспішні

Досудових справ 139
(виконання індикатора 115%),
успішно завершено 123
(виконання індикатора 170%).

ПОСИЛЕННЯ СИСТЕМ
СПІЛЬНОТ

Посилення системи спільнот

ЛВІН

•
•

Заблоковано законопроект 2784
У Львівській обл. залучено 80 тис. грн з міського бюджету
для соц. послуг ЗПТ пацієнтам
Затверджений Державний стандарт
соціально-психологічної реабілітації

•

•

Колишні
ув'язнені

•

•

•
•

ЧСЧ
•

Супровід 101 особи, що звільнялися у 17 областях у період
повного карантину
Зміни до Інструкції про умови праці та заробітну плату
засуджених
Електронний додаток “FREE LIFE”

Законопроект 3316-2 (злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії)
Участь у складі Координаційної ради з питань недискримінації та
ґендерної рівності при Уповноваженому Верховної Ради України з
прав людини.
Законопроєкт про цивільне партнерство внесено до Плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини

Посилення системи спільнот

Секспрацівники

Підлітки

Позитивні
жінки

•

Проведено інформаційно-освітні заняття для 3872
правоохоронців зі зниження стигми та дискримінації

•

Розширено діяльність на 10 регіонів України

•

200 секс-працівників отримали матеріальну та інформаційну
підтримку під час пандемії COVID-19

•

4 регіональних представництва м. Дніпро, Одеса, Черкаси, Київська обл.

•

Проект змін до Постанови КМУ № 741 «Про затвердження типових
положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді»

•

673 підлітки з ВІЛ пройшли навчання на тему репродуктивного та
сексуального здоров’я

•

Проведено гендерний аудит «Національної стратегії боротьби з ВІЛ,
туберкульозом та гепатитом до 2030 року»

•

Залучено додаткове фінансування, спрямоване на захист прав та
покращення якості життя жінок, які живуть з ВІЛ, з місцевих бюджетів
Дніпропетровської, Чернігівської та Черкаської областей

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ
2020

Вплив COVID-19
У більшості регіонів України не проводились засідання регіональних рад з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД.
Збільшилась кількість випадків порушення прав людини, гендерно-обумовленого
та домашнього насильства під час пандемії COVID-19.
Обмеження роботи юридичних приймалень, державних органів та судів у зв’язку із
введеними карантинними обмеженнями
Наявні шелтери в Україні не змогли надати захист усім жертвам ГОН/УГ
COVID-19 негативно вплинув на соціально-економічний стан представників ЛЖВ та
УГ
Наявні діджитальні рішення/продукти не дозволяли у повному обсязі забезпечити
доступ до інформації щодо безкоштовних послуг за пакетами НСЗУ та надати
самоорганізаціям спільнот можливість безпечно приймати управлінські рішення

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

