Результати нагляду та аналізу
стану впровадження в Україні
Плану переходу (План 20-50-80),
а також реалізації у 2020 році програм
Глобального фонду

22 червня 2021 року

План нагляду на 2021 рік та ключові стратегічні
напрямки:
Забезпечення збору даних та постійного наповнення Інформаційного
табло (Dashboard)
Очікуваний результат: дані за 2020 рік зібрано, проаналізовано, а також
розроблено адаптований до поточних потреб формат Інформаційного табло.
Поточний результат: виконано. За ініціативи та безпосередньої участі Комісії
з нагляду протягом I півріччя поточного року затверджено оновлену форму
Картки моніторингу та форму Щорічного звіту (наказ МОЗ 12.04.2021 р. №
696), що безпосередньо вплине на якість даних.
Результати аналізу даних за 2020 рік: В цілому, ключових показників та
цілей програм досягнуто.
Коментарі та рекомендації Комісії з нагляду: ОРи у більшості випадків
пояснюють недосягнення ОРами окремих індикаторів зовнішніми факторами
впливу, натомість Комісія просить зазначати управлінські рішення, націлені на
зменшення такого впливу

Аналіз впровадження в Україні Плану
переходу (План 20-50-80)
Ключові результати:
Впроваджено НПА, які забезпечують закупівлі послуг з ВІЛ за кошти Державного бюджету відповідно до національних цілей.
У Державному бюджеті 2019-2021 рр. за напрямом Послуги з профілактики ВІЛ для КГ виділено 322,83 млн. грн, за
напрямком Послуги догляду та підтримки ЛЖВ – 175,96 млн.грн.
Коментарі та рекомендації Комісії з нагляду:

➢ модель закупівель залишається малочутливою до специфіки послуг, що створює надлишкове навантаження як на
розпорядника коштів так і учасників торгів-потенційних надавачів послуг, як наслідок постійні загрози перериванні послуг.
➢ ЦГЗ в рамках діяльності Стратегічної робочої групи з питань забезпечення сталості послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу в межах переходу на державне фінансування до кінця серпня 2021 запропонувати на розгляд МОЗ та Національної ради
моделі закупівель послуг, які б забезпечували безперервність надання послуг.

➢ впровадження Плану Переходу протягом минулого гранту 2018-2020 рр. не отримало достатнього публічного висвітлення
про прогрес впровадження, результати закупівель та впровадження послуг,
➢ Запровадити постійну рубрику на сайті ЦГЗ, де регулярно відображати питання впровадження Плану Переходу, і закупівель послуг в
рамках бюджетної програми «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями».

➢ План переходу не містив заходи по застосування Плану переходу для послуг з туберкульозу і взагалі не охоплював
пенітенціарну систему
➢ Основним реципієнтам в рамках діяльності Стратегічної робочої групи з питань забезпечення сталості послуг у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу в межах переходу на державне фінансування до листопада 2021 року напрацювати пропозиції для
впровадження Переходу на державне фінансування у сфері туберкульозу та в пенітенціарній системі.

План нагляду на 2021 рік: виконання рутинних
заходів.
• Оновлено склад Комісії з нагляду та проведено два засідання
• Забезпечено нагляд та експертиза при підготовці проєкту запиту України до
Глобального фонду на фінансування в рамках реагування на COVID-19
• Забезпечено участь у дебрифінгах МАФ та експертно відбіркових комісіях
• Забезпечено нагляд та експертна підтримка для усунення ризиків та
підготовки пропозицій щодо звільнення від оподаткування митом та ПДВ
товарів та послуг в рамках програм Глобального фонду
• Забезпечено планування моніторингових візитів та механізму їх
впровадження
Спостереження: 40% наглядових втручань/заходів не були передбачені
Планом нагляду.

Пропозиції до рішення:
4.1. Інформацію про результати нагляду у першому півріччі 2021
року, а також аналізу стану впровадження Плану переходу та
програм Глобального фонду у 2020 році взяти до відома.

4.2. Основним реципієнтам забезпечити виконання рекомендацій
Комісії з нагляду.

Дякуємо за увагу!

