Стан виконання Плану роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 рік (далі - Рада)
№
Питання для розгляду/назва
заходу
1.

2.

3.

Підготовка,
розгляд
та
затвердження
процедурних
документів з підготовки та подання
до Глобального фонду запиту на
фінансування програм з протидії
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу у 2018-2020 роках
Про здійснення оцінки виконання
Радою
кваліфікаційних
вимог
Глобального
фонду
до
координаційних механізмів країн

Розгляд питання про вжиті заходи
щодо забезпечення уведення до
складу Ради представників груп
підвищеного
ризику
щодо
інфікування
ВІЛ-інфекцією
та
туберкульозом

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

16
лютого Міністерство
охорони Виконано. Процедурні документи щодо підготовки
2017 року
здоров’я
України, та подання Україною запиту на фінансування
Секретаріат Ради
програм з протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу у 2018-2020 роках підготовлено,
розглянуто, затверджено та листом МОЗ України від
17 лютого 2017 року № 05.02-16/4143 офіційно
направлено до Глобального фонду.
16
лютого Міністерство
охорони Виконано. Рішенням від 16 лютого 2017 року
2017 року
здоров’я
України, утворено робочу групу Ради з числа її членів
Секретаріат Ради
Кувшинової Євгенії Валентинівни, Дмитрієва Сергія
Євгеновича, Єленєвої Ілони Ігорівни, Антоняк
Світлани Миколаївни та Сивак Оксани Василівни
для участі у підбитті підсумків проведення оцінки.
23 лютого 2017 року на робочій зустрічі в МОЗ
України робоча група опрацювала представлені
результати оцінки та проект плану вдосконалення
діяльності Ради за результатами оцінки. 6 березня
2017 року План вдосконалення за результатами
оцінки, погоджений членами Ради, поданий до
Глобального фонду. Загалом, Рада отримала
позитивну
оцінку
щодо
виконання
нею
кваліфікаційних вимог Глобального фонду до
координаційних механізмів країн.
16
лютого Міністерство
охорони Виконано. Згідно з постановою Кабінету Міністрів
2017 року
здоров’я
України, України від 12 квітня 2017 року № 263 внесено
Секретаріат Ради
зміни до положення та складу Ради згідно з якими
уведено квоти для 3-х представників громадських
організацій, які представляють інтереси споживачів
ін’єкційних наркотиків, людей, які надають
сексуальні послуги за винагороду та чоловіків, які

№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

4.

Розгляд питання про ротацію членів 16
лютого
Ради та Комісії з нагляду, 2017 року,
оновлення їх персонального складу 05
жовтня
2017 року

Міністерство
охорони
здоров’я України, Голова
Комісії
з
нагляду,
Секретаріат Ради

5.

Підготовка, розгляд та схвалення 16
лютого
звіту про діяльність Ради у 2016 2017 року
році та плану її роботи на 2017 рік,
а також Плану з організації
діяльності Ради у 2017-2019 роках

Міністерство
охорони
здоров’я
України,
Секретаріат Ради, голова
Комісії з нагляду

6.

Підготовка,
розгляд
та 16
лютого Голова Комісії з нагляду
затвердження Плану нагляду на 2017 року
2017 рік

Стан виконання

мають сексуальні стосунки з чоловіками. Оновлений
персональний склад Ради, до якого уведено
представників груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ-інфекцією та туберкульозом,
затверджено Головою Ради 18 травня 2017 року.
Виконано. Відповідно до Положення про Комісію з
нагляду її склад частково оновлено рішеннями Ради
від 16 лютого 2017 року та 5 жовтня 2017 року,
зокрема:
- 16 лютого 2017 року виведені зі складу Комісії з
нагляду у зв’язку із закінченням терміну
перебування на посаді: Кононову А.М. та Федорова
С.В., та уведено до складу Комісії з нагляду
Ярославську А.С. та Гуменну О.В.;
- 5 жовтня 2017 року виведено зі складу Комісії з
нагляду Перепічку В.В., у зв’язку з припиненням
його повноважень за власним бажанням та уведено
до складу Комісії з нагляду Павлову О.В.
Виконано. На засідання Ради від 16 лютого 2017
року розглянуто звіт роботи за 2016 рік, затверджено
план роботи Ради на 2017 рік, а також план
організації її роботи на 2017-2019 роки з метою
отримання підтримки її діяльності Глобальним
фондом.
Виконано. На засідання Ради від 16 лютого 2017
року розглянуто та затверджено План нагляду за
реалізацією грантів Глобального фонду на 2017 рік.

№
Питання для розгляду/назва
заходу
7.

8.

9.

10.

Заслуховування
інформації
Основних
реципієнтів
про
результати
реалізації
грантів
Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом,
туберкульозом
та
малярією протягом 2016 року, а
також протягом І півріччя 2017
року, у т.ч., стану виконання
спеціальних умов грантових угод
Розгляд та затвердження пакету
документів щодо подання запиту на
фінансування програм з протидії
туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу у 2018-2020 роках

Термін
виконання

Відповідальні

18
травня Основні реципієнти
2017 року

Стан виконання

Виконано. На засіданні Ради від 18 травня 2017 року
заслухано звіти Основних реципієнтів про стан
виконання програм Глобального фонду протягом
2016 року.

18
травня Міністерство
охорони Виконано. Пакет документів щодо подання запиту на
2017 року
здоров’я
України, фінансування програм з протидії туберкульозу та
Секретаріат Ради
ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018-2020 роках розглянуто,
затверджено та офіційно направлено до Глобального
фонду листом МОЗ України від 23 травня 2017 року
№ 05.-02-16/14043.
Про
результати
реалізації 8
червня Міністерство
охорони Виконано. Питання розглянуто в рамках роботи
Загальнодержавної
цільової 2017 року
здоров’я України
Комітету з програмних питань на засіданні від 8
соціальної
програми
протидії
червня 2017 року.
захворюванню на туберкульоз на
2012-2016 роки та стан підготовки
проекту
Загальнодержавної
цільової
соціальної
програми
протидії
захворюванню
на
туберкульоз на 2017—2021 роки
Про результати реалізації у 2016 8
червня Міністерство
охорони Виконано. Питання розглянуто в рамках роботи
році заходів Загальнодержавної 2017 року
здоров’я України
Комітету з програмних питань на засіданні від 8
цільової
соціальної
програми
червня 2017 року.
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Україні на 2014-2018 роки

№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

11.

Про
результати
роботи
та ІІ квартал
перспективи
діяльності
міжрегіональних
тренінгових
центрів щодо навчання фахівців з
питань ВІЛ-інфекції в системи
реформування охорони здоров’я та
післядипломної підготовки

12.

Про професійну захворюваність ІІІ квартал
медичних
працівників
ВІЛінфекцією/СНІДом в Україні, якість
надання
первинної
медичної
допомоги та розслідування при
виробничих травмах, які можуть
спричинити
інфікування
працівників на ВІЛ-інфекцію
Про професійну захворюваність ІІІ квартал
медичних
працівників
на
туберкульоз в Україні, якість та
кількість розслідувань випадків
захворювання на туберкульоз серед
медичних працівників у зв’язку з
умовами праці
Про
профілактику
ВІЛ- ІІІ квартал
інфекції/СНІДу у виробничому
середовищі
та
забезпечення
фінансування
профілактичних
програм та цільових заходів щодо
профілактики
ВІЛ/СНІД
у
виробничому середовищі

13.

14.

15.

Відповідальні

Стан виконання

Міністерство
охорони
здоров’я України, ДУ
«Центр
громадського
здоров'я МОЗ України»,
керівники
міжрегіональних
тренінгових центрів щодо
навчання
фахівців
з
питань ВІЛ-інфекції
Міністерство
охорони
здоров’я України, ДУ
«Центр
громадського
здоров'я МОЗ України»,
Федерація
професійних
спілок України

Не виконано. Розгляд питання перенесено на
наступний рік в рамках роботи Комітету з
програмних питань Ради.

Міністерство
охорони
здоров’я України, ДУ
«Центр
громадського
здоров'я МОЗ України»,
Федерація
професійних
спілок України

Не виконано. На запит МОЗ України листом від
23.08.2017 № 05.2-10/22824 Федерація професійних
спілок України не надала пропозицій щодо
забезпечення підготовки та розгляду зазначеного
питання. Розгляд питання перенесено в план роботи
Ради на наступний рік.

Міністерство
охорони
здоров’я України, ДУ
«Центр
громадського
здоров'я МОЗ України»,
Федерація
професійних
спілок України

Не виконано. На запит МОЗ України листом від
23.08.2017 № 05.2-10/22824 Федерація професійних
спілок України не надала пропозицій щодо
забезпечення підготовки та розгляду зазначеного
питання. Розгляд питання перенесено в план роботи
Ради на наступний рік.

Не виконано. На запит МОЗ України листом від
23.08.2017 № 05.2-10/22824 Федерація професійних
спілок України не надала пропозицій щодо
забезпечення підготовки та розгляду зазначеного
питання. Розгляд питання перенесено в план роботи
Ради на наступний рік.

Розгляд на засіданні Ради питання 18
травня Міністерство
охорони Виконано. Питання розглянуто на засіданнях Ради
«Щодо стану забезпечення регіонів 2017 року
здоров'я України, ДУ 18 травня та 5 жовтня 2017 року.

№
Питання для розгляду/назва
заходу

16.

України протитуберкульозними та
АРВ-препаратами, препаратами для
ЗПТ»
Проведення наради з елементами
тренінгу для членів регіональних
рад з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань
організації ефективної діяльності
регіональних рад, залучення до їх
роботи представників уразливих до
ВІЛ/ТБ спільнот та людей, які
живуть
із
захворюваннями,
побудови партнерських стосунків з
НУО, які виконують гранти, та з
питань
реалізації
наглядової
діяльності, запобігання корупції,
впровадження гендерно-чутливих
підходів
при
розробці
та
затвердженні регіональних програм
і заходів у сфері протидії
ВІЛ/СНІДу та туберкульозу

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

5
жовтня «Центр
громадського
2017 року
здоров'я МОЗ України»
13-15 грудня МОЗ, Секретаріат Ради, Виконано. 13-15 грудня 2017 року праведно нараду з
2017 року
ПРООН, партнери
секретарями регіональних рад. Згідно з програмою
наради її учасники ознайомилися з інформацією
щодо взаємодії Ради з регіональними радами та
механізмами залучення до управління програмами
представників уразливих до ВІЛ спільнот;
механізмів та інструментів забезпечення нагляду за
реалізацією програм Глобального фонду в Україні;
особливостей впровадження грантів Глобального
фонду в Україні на період 2018-2020 роки та ролі
пацієнтів у доступі до лікування у 2018 році. Також
представлено комунікаційні моделі міжсекторальної
взаємодії та співпраці зі спільнотами осіб, які
надають сексуальні послуги за винагороду, людьми,
які живуть із наркозалежністю, групою чоловіків, які
мають сексуальні стосунки з чоловіками, підлітками
та молоддю; гендерні аспекти ВІЛ у місцевих та
національних програмах. Обговорено напрями
співпраці
релігійних
громад
з
регіональними/місцевими радами з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, представлено
завдання та перспективи Всеукраїнської асоціації
людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за
ТБ», Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна».
За результатами наради напрацьовані пропозиції
щодо змін до Типового положення та регламенту
регіональних рад та політики залучення до роботи
регіональних/місцевих
рад
представників
неурядових організацій, уразливих груп, а також
представників спільнот ЛЖВ та людей, які
перехворіли туберкульозом.

№
Питання для розгляду/назва
заходу
17.

18.

Проведення наради з елементами
тренінгу для працівників медичної,
соціальної, молодіжної сфери щодо
актуальних питань забезпечення
сталої відповіді на епідемії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу, а
також керівників закладів, установ
та
організацій,
які
надають
соціально-медичні послуги у сфері
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та
туберкульозу
за
напрямами:
планування, організація та надання
послуг, оцінка потреб отримувачів
послуг, взаємодія
з
іншими
суб’єктами, що надають послуги,
завершення та оцінка якості
надання
послуг,
управління,
підготовка заявок на фінансування,
адвокація та мобілізація ресурсів,
стратегічне планування тощо
Надання підтримки в організації
зустрічей представників уразливих
спільнот
щодо
розробки,
узгодження
та
дотримання
процедури обрання та делегування
представників уразливих спільнот
(ЧСЧ, СІН та ЖКС) до складу Ради

Термін
виконання

Відповідальні

Стан виконання

15-16
МОЗ, Секретаріат Ради, Виконано. Нараду проведено 15-16 березня 2017
березня 2017 ПРООН, партнери
року за участі широкого кола зацікавлених сторін, у
тому
числі
представників
громадянського
суспільства, з експертами Глобального фонду в
рамках підготовки нового запиту України до
Глобального фонду на фінансування у 2018-2020
році програми «Форсування прогресу України
для досягнення швидких та стабільних результатів
відповіді на епідемії ВІЛ та ТБ». У ході наради
представлено та обговорено напрацювання та
пропозиції усіх зацікавлених сторін до окремих
компонентів програми для забезпечення сталої
відповіді на епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу в Україні.

20
січня МОЗ, Секретаріат Ради,
2017 року,
Голова Комісії з нагляду,
22
квітня ПРООН, партнери
2017 року,
18
серпня
2017 року

Виконано. Секретаріатом Ради надано підтримку
виборчим спільнотам, які представляють групи
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та
туберкульозом, у процесі делегування своїх
представників до складу Ради, зокрема:
20 січня 2017 року організовано зустріч
представників організацій та ініціативних груп
спільноти людей, що вживають наркотики (в тому
числі пацієнтів ЗПТ). За результатами зустрічі її
учасники уклали та підписали Меморандум щодо
узгодження спільних дій для висунення кандидатів
до Ради та подальших кроків щодо організації
громадського
об’єднання
представників
наркозалежних осіб. 28 лютого 2017 року за

№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

28-29
листопада
2017 року
5-7 грудня
2017 року

Відповідальні

19.

Здійснення моніторингових візитів
у регіони членами Ради та
представниками ключових груп, та
за визначених обставин (наявність
звернення, в якому міститься
інформація про порушення прав
відповідної
категорії
осіб),
Секретаріату Уповноваженого з
прав людини, в тому числі в рамках
реалізації
повноважень
Національного
превентивного
механізму

МОЗ,
члени
моніторингових візитів,
центральні
органи
виконавчої влади в межах
компетенції, Секретаріат
Уповноваженого з прав
людини, обласні державні
адміністрації,
голова
Комітету з регіональної
політики, голова Комісії з
нагляду

20.

Проведення візитів з нагляду членів 11-12 квітня Секретаріат Ради, Голова
Ради та Комісії з нагляду на місця
2017 року
Комісії з нагляду
4-5
липня
2017 року

Стан виконання

результатами голосування членом Ради для
представлення інтересів осіб, які вживають
наркотики ін’єкційним шляхом делеговано Басенка
Антона, його заступником – Димарецького Олега;
22 квітня 2017 року організовано зустріч
представників спільноти людей, які надають
сексуальні послуги за винагороду. У ході зустрічі
проведено голосування, за результатами якого до
складу Ради делеговано Дорохову Юлію, а її
заступником обрано Ісаєву Наталію;
18 серпня 2017 року організовано робочу
зустріч
зацікавлених
сторін
на
тему
«Представництво ЧСЧ в Національній раді: правила,
можливості, перспективи», у ході якої обговорено та
узгоджено порядок комунікації між суб’єктами ЧСЧсервісу та представником ЧСЧ в Раді.
Виконано.
Організовано
та
здійснено
2
моніторингових візити членів Національної ради,
Комітету з регіональної політики та представників
зацікавлених сторін до Одеської (28–29 листопада
2017 року) та Закарпатської (5–7 серпня 2017 року)
областей з метою аналізу діяльності регіональних
рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу,
вивчення
стану
виконання
загальнодержавних програм з протидії
ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу у контексті
міжвідомчої
та
міжсекторальної
співпраці,
забезпечення безперервності фінансування, а також
прихильності облдержадміністрацій до вирішення
питань, пов’язаних з фінансуванням цих програм.
Виконано. Організовано та здійснено 4 візити на
місця з метою нагляду, а саме: 11-12 квітня 2017
року (м. Кропивницький), 4-5 липня 2017 року (м.
Суми), 21 та 23 серпня 2017 року (м. Київ) та 27-29

№
Питання для розгляду/назва
заходу

21.

Проведення зустрічей зацікавлених
сторін за участю членів Ради,
Комісії з нагляду та Секретаріату
Глобального фонду з метою
обговорення питань, що стосуються
реалізації
гранту
Глобального
фонду та підготовки нового запиту
до
Глобального
фонду
на
фінансування програм у 2018-2020
роках

Термін
виконання

Відповідальні

23 та 23
серпня 2017
року
27-29
листопада
2017 року
Щокварталь Секретаріат Ради, Голова
но та згідно Комісії з нагляду
з графіком
підготовки
нового
Запиту

Стан виконання

листопада 2017 року (Дніпропетровська область). За
результатами візитів підготовлено звіти та
рекомендації Основним реципієнтам.

Виконано.
проведено зустріч зацікавлених сторін в МОЗ
України (19 січня 2017 року), на якій обговорено та
узгоджено питання щодо організації підготовки
Запиту до Глобального фонду на фінансування
програми у 2018-2020 роках;
у період з 23 по 26 січня 2017 року
забезпечено
обговорення
та
узгодження
процедурних
питань
підготовки
запиту
з
представниками Глобального фонду під час їх візиту
до України;
організовано та проведено перше установче
засідання Групи з розробки проекту Запиту України
до Глобального фонду (21 лютого 2017 року);
21 лютого – 21 березня забезпечено роботу в
основних підгрупах щодо розробки нового запиту до
Глобального фонду на фінансування програми у
2018-2020 роках. Проведено більше 40 засідань,
середня к-ть учасників в одному засіданні - 20 осіб;
22 березня – 1 травня 2017 року організовано
фіналізацію блоків Запиту (Моніторинг і Оцінка,
Закупівлі, Фінанси та Реформа) та проведено
загалом 15 засідань, у яких взяло участь понад 370
осіб;
10–12
травня 2017 року
забезпечено
обговорення першого проекту Запиту за участі
представників Глобального фонду, системи ООН,
громадянського суспільства;

№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

22.

Проведення зустрічей Комісії з
нагляду з Основними реципієнтами
щодо обговорення ходу реалізації
програм,
що
фінансуються
Глобальним Фондом, та питань за
результатами візитів з нагляду на
місця

9
червня
2017 року,
30
серпня
2017 року,
9
жовтня
2017 року,
27
грудня
2017 року

23.

Інформування членів Національної
ради про результати наглядової
діяльності та хід реалізації Плану
нагляду на 2017 рік

16
лютого
2017 року,
18
травня
2017 року

24.

Розгляд на засіданнях Ради та/або Щопівроку
окремих робочих зустрічах питання

Відповідальні

Стан виконання

фінальні напрацювання Запиту презентовано,
обговорено та узгоджено на зустрічі зацікавлених
сторін в МОЗ України (16 травня 2017 року);
- протягом серпня – вересня 2017 року організовано
роботу робочих підгруп із підготовки додаткового
запиту на зустрічне фінансування;
фінальні напрацювання додаткового запиту на
зустрічне фінансування презентовано на зустрічі
зацікавлених сторін в МОЗ України (29 вересня 2017
року).
Секретаріат Ради, Основні Виконано. Проведено зустрічі Комісії з нагляду за
реципієнти, голова Комісії участю Основних реципієнтів грантів Глобального
з нагляду
фонду, зокрема:
основними реципієнтам надано рекомендації
щодо підвищення ефективності реалізації грантів
Глобального фонду на місцях за результатами
візитів на місця з метою нагляду у м.
Кропивницький, м. Суми та Дніпропетровської
області (проведено зустрічі 9 червня 2017 року, 9
жовтня 2017 року та 27 грудня 2017 року);
розглянуто, проаналізовано ситуацію та
шляхи її вирішення з представниками МБФ «Альянс
громадського здоров'я» та БО МБФ «Вертикаль»
скаргу
соціального
працівника
БО
МБФ
«Вертикаль» Олійник О., 30 серпня 2017 року.
Голова та члени Комісії з Виконано. На засіданні Ради 16 лютого розглянуто
нагляду
питання про здійснення наглядової діяльності
Національної ради у 2017 році та затверджено План
нагляду на 2017 рік. На засіданні Ради 18 травня
2017 року поширено інформацію щодо здійснення
наглядової діяльності Ради протягом січня - квітня
2017 року.
МОЗ України, Комісія з
Виконано. Картки моніторингу за результатами 2016
нагляду, Основні
року, півріччя 2017 року Основними реципієнтами

№
Питання для розгляду/назва
заходу

25.

26.

Термін
виконання

Відповідальні

«Про
моніторинг
грантів
реципієнти
Глобального фонду: результати
аналізу карток моніторингу»
Підготовка та затвердження графіку 05
жовтня Секретаріат Ради
ротації
членів
Ради
від 2017
недержавного сектору на 2017-2019
роки
Впровадження заходів із виконання Постійно
Секретаріат Ради
графіку ротації згідно з Порядком
ротації, а також періодичного
перегляду та оновлення складів
Комітетів, Комісії з нагляду згідно з
Положеннями про Комітети, Комісії
з нагляду

Стан виконання

надано до МОЗ для розгляду та опрацювання.
Виконано. З метою впровадження положень
політики ротації членів Ради 5 жовтня 2017 року
розглянуто та затверджено Графік ротації членів
Ради від НУО на 2017–2019 роки.
Виконано:
1) у порядку планової ротації делеговано нового
представника від Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному рівні
(на заміну Биковця В.М. делеговано Симоненка
В.Є.);
2) у порядку планової ротації делеговано нового
представника від Всеукраїнської благодійної
організації «Час життя плюс» (на заміну Антоняк
С.М. делеговано Бондаренка А.М.);
3) у порядку планової ротації та за результатами
проведених виборів до складу Національної ради
повторно делеговано Пилипенка В.В. від спільноти
людей, які перехворіли на туберкульоз;
4) враховуючи зміни у складі Національної ради,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 року № 263, до складу делеговано
представника всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування (на заміну Матковського
І.А., який був делегований від місцевих органів
виконавчої влади, делеговано представника від
Української асоціації районних та обласних рад
Овчарука В.В.), а також нових представників органів
влади, а саме – заступника Міністра оборони –
Шевчука О.М, заступника Міністра юстиції –
Чернишова Д.В.;
5) також 2017 року враховуючи кадрові зміни в

№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

27.

Проведення робочого семінару
та/або орієнтаційних зустрічей для
новопризначених
членів
Ради,
Комісії з нагляду

28.

Представлення інформації
щодо Щопівроку
наповнення
та
аналізу
Інформаційного табло (Dashboard)
за результатами опрацювання звітів

Відповідальні

3
березня Секретаріат Ради, голова
2017 року
Комісії з нагляду
16 листопада
2017

Голова Комісії з нагляду

Стан виконання

органах влади делеговано нових представників, а
саме – заступника Міністра фінансів Марченка С.М.,
заступника Міністра внутрішніх справ – Ковальчук
Т.І. (на заміну Тахтая О.В.), заступника Міністра
соціальної політики Федорович Н.В. (на заміну
Устименка С.О.).
Виконано. 3 березня 2017 року в Секретаріаті Ради
проведено орієнтаційну зустріч для новообраних
членів Комісії з нагляду, у ході якої надано необхідну
інформацію щодо організації роботи Комісії з
нагляду, основних завдань та функцій членів Комісії
з нагляду, планування роботи Комісії з нагляду у
2017 році та участі новопризначених членів у
заходах Комісії. 16 листопада 2017 року проведено
семінар, учасниками якого стали 18 осіб: новообрані
члени Ради, Комісії з нагляду, консультанти Комісії з
нагляду, а також представники секретаріату
Національної ради, Основних реципієнтів грантів
Глобального фонду. У ході семінару його учасники
ознайомились
з
інформацією
про:
гранти
Глобального фонду в Україні; роль Національної
ради у забезпеченні нагляду за розробкою заявки,
веденням переговорів щодо гранту, реалізацією
гранту та його закриттям; проаналізували завдання
Комісії з нагляду, функції членів Національної ради
та Комісії з нагляду, форми її діяльності. Також
учасникам було надано інформацію щодо оn-line
курсу «Кваліфікаційні вимоги до координаційних
механізмів країн, а також про Інструментальний
засіб нагляду (Інформаційне табло/Dashboard).
Виконано. Забезпечено аналіз звітів Основних
реципієнтів щодо реалізації програм Глобального
фонду. В рамках проекту ООН «Зміцнення
Національної ради з питань протидії туберкульозу та

№
Питання для розгляду/назва
заходу

Термін
виконання

Відповідальні

Основних реципієнтів

29.

Забезпечення виконання заходів Постійно
Плану Комунікації Ради, зокрема у
частині
комунікації
із
представниками
зацікавлених
сторін та громадськістю
Забезпечення
інформування Протягом
регіональних рад про діяльність року
Ради

Секретаріат Ради, члени
Ради

31.

Забезпечення
інформування Щокварталь
Секретаріату Глобального фонду но
щодо
результатів
наглядової
діяльності

Секретаріат Ради

32.

Проведення засідань Комітетів За окремими Голови Комітетів та
Ради та Комісії за нагляду
графіками
Комісії з нагляду,
Секретаріат Ради

30.

Секретаріат Ради

Стан виконання

ВІЛ/СНІДу в Україні» залучено двох консультантів
Комісії з нагляду: консультанта з аналізу
ефективності гранів Глобального фонду та
консультанта з ведення Інформаційного табло.
Аналіз звітів забезпечено під час оновлення
Інформаційного
табло,
наповнення
якого
здійснюється за даними звітів та карток моніторингу
грантів Основних реципієнтів.
Виконано.
Члени
Національної
ради
від
недержавних організацій розробили та надали до
Секретаріату Національної ради плани комунікації з
виборчими спільнотами.
Виконано. Для врахування у роботі та виконання
рішень Національної ради копії протоколів Ради за
2017 рік поширені серед секретарів регіональних
рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу під час наради 13-15 грудня 2017
року. Також супровідним листом голови Комітету з
регіональної політики від 13.10.2017 № 8095/3.4
надіслано до відома та врахування у роботі протокол
засідання Комітету з регіональної політик від 11
вересня 2017 року.
Виконано. Звіти про результати наглядової
діяльності
підготовлено
та
направлено
до
Секретаріату Глобального фонду 12 квітня 2017
року, 4 вересня, 28 вересня 2017 року, 1 листопада
2017 року.
Виконано. Організовано та проведено 5 засідань
Комітету з програмних питань та Комітету
регіональної політики Національної ради (8 червня
2017 року, 7 липня 2017 року, 4 серпня 2017 року 11
вересня 2017 року, 15 вересня 2017 року).

№
Питання для розгляду/назва
заходу
33.

Термін
виконання

Постійне оновлення інформаційно- Протягом
довідкових матеріалів на веб- року
сторінці Ради

Відповідальні

Секретаріат Ради

Стан виконання

Виконано. В рамках виконання плану роботи Ради
проводилась робота щодо всебічного інформування
громадськості про діяльність Національної ради, її
комітетів, Комісії з нагляду, а також регіональних
рад. Постійно розміщувалися відповідні матеріали
на веб-сторінці Національної ради, яка створена та
функціонує
на
веб-сайті
МОЗ
України
(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_antiaidscouncil),
на
сторінці
в
Фейсбук
(https://www.facebook.com/SecretariatUkraineCCM/?
ref=aymt_homepage_panel), здійснювалася постійна
розсилка
відповідних
матеріалів
членам
Національної ради, представникам зацікавлених
сторін, регіональним радам з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

