
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

Експертна спільнота пацієнтів 
України 

м. Київ, вул. Керченська, 5, оф. 1. +38 (095) 315-16-96 
 
06.12.2019 р. 
№ 1911/04 
 

Прем’єр-міністру України 
пану Олексію Гончаруку 

 
Вельмишановний пане Прем’єр-міністр! 

 
З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з 

інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості 
та відкритості Указом Президента України від 15 вересня 2005 року № N 1276/2005 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» започатковано створення системи постійного діалогу та взаємодії 
інститутів громадянського суспільства і органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

На виконання зазначеного Указу Президента України, Кабінет Міністрів 
України своєю постановою від 5 листопада 2008 року № 976 затвердив «Порядок 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади».  
Громадська організація «Експертна спільнота пацієнтів України» (Громадське 
об'єднання (без статусу юридичної особи), зареєстрована 15.08.2019, реєстраційний 
номер запису в Єдиному реєстрі громадських формувань 1502816, 
місцезнаходження: 03151, м. Київ, Солом'янський р., вулиця Керчинська будинок 
5, офіс 1, електронна пошта sitchen@ukr.net ) здійснює громадську експертизу 
діяльності центральних органів виконавчої влади України щодо виконання 
Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із 
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 21 червня 2012 року № 
4999-VI .  

У відповідності до зазначеного Закону, Кабінет Міністрів України 
визначений як Національний координатор виконання програм Глобального 
фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні, який 
сприяє узгодженій діяльності органів виконавчої влади, громадських та 
благодійних організацій, підприємств, установ та організацій у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІД, туберкульозу; організовує подання національних заявок 
Глобальному фонду від України та контролює здійснення цільових заходів 
відповідно до програм Глобального фонду; сприяє розвитку ефективного 
партнерства та залученню до виконання програм Глобального фонду органів 
державної влади, підприємств, установ та організацій, зокрема громадських і 
благодійних, та донорів; сприяє реалізації мультисекторального підходу до 
виконання програм, передбачених договорами про надання гранту, узгодженню 
напрямів та обсягів фінансової допомоги у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІД від різних донорів; визначає основного реципієнта (основних 
реципієнтів) та здійснює нагляд за використанням гранту, включаючи оцінку 
діяльності основного реципієнта (основних реципієнтів), погоджує зміни до 
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програм Глобального фонду. здійснює моніторинг виконання програм та 
використання грантів. 

Предмет експертизи: вивчення діяльності Кабінету міністрів України та 
інших центральних органів виконавчої влади (Міністерство охорони здоров’я 
України та Міністерство фінансів України) стосовно дотримання ними вимог 
чинного законодавства щодо контролю виконання програм та використання грантів 
Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в 
Україні. 

Мета громадської експертизи: керуючись положеннями Указу Президента 
України від 15 вересня 2005 року № 1276 «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики» та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 
інститутам громадянського суспільства» провести громадську експертизу 
діяльності Кабінету міністрів України та інших центральних органів виконавчої 
влади (Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство фінансів України) 
стосовно дотримання ними вимог чинного законодавства з питань контролю 
виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із 
СНІД, туберкульозом та малярією в Україні та на її основі зробити оцінку 
ефективності виконання програм та використання грантів Глобального фонду для 
боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні та підготувати пропозиції 
щодо можливих шляхів розв’язання суспільно значущих проблем, які існують у 
визначеній сфері. 

Термін проведення громадської експертизи: 3 місяці від дня видання 
органом влади наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи. 

У відповідності до п. 3 та п. 4-4 «Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського 
суспільства» просимо Кабінет міністрів України сприяти Громадській організації 
«Експертна спільнота пацієнтів України» в отриманні документів та інших 
матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи, перелік яких 
вміщено у додатку до цього листа, з урахуванням вимог та строку, визначених 
Законом України «Про інформацію».  

У відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського 
суспільства» просимо вважати цей лист офіційним запитом. 

Пунктом 4 зазначеної Постанови також передбачено, що «орган виконавчої 
влади після надходження від інституту громадянського суспільства письмового 
запиту щодо проведення громадської експертизи:  

1) видає протягом семи робочих днів наказ (розпорядження) про проведення 
такої експертизи, зміст якого доводить до відома інституту громадянського 
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох 
робочих днів з моменту його видання;  

 2) утворює у разі потреби робочу групу із залученням представників 
інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи; 

 3) розміщує протягом семи робочих днів інформацію про надходження 
запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та 
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заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на 
власному веб-сайті; 

4) подає інституту громадянського суспільства документи або завірені в 
установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти 
робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення 
громадської експертизи».  

День видання наказу (розпорядження) про проведення громадської 
експертизи вважається датою початку проведення громадської експертизи.  

Звертаємо увагу на те, що п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади інститутам громадянського суспільства» встановлюється 
вимога щодо того, що «посадові особи органу виконавчої влади не повинні 
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність 
інституту громадянського суспільства, пов'язану з її проведенням».  

Відповідь на запит, а також документи та матеріали, зазначені в ньому 
просимо надіслати на поштову адресу: 03110, а/с 101 та на електронну адресу: 
sitchen@ukr.net   

Відповідальною за зв’язок із Міністерством охорони здоров’я України 
особою з питань проведення громадської експертизи призначено Горбасенка Ігоря 
Михайловича - контактні телефони: (044) 242-23-29  e-mail: sitchen@ukr.net   

 
Додаток: перелік документів та матеріалів для проведення громадської 

експертизи діяльності Кабінету міністрів України щодо виконання ним Закону 
України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією в Україні» від 21 червня 2012 року № 4999-VI .  

 
 
З повагою,  
 

голова правління Громадської організації  
«Експертна спільнота пацієнтів України» 

І.М. ГОРБАСЕНКО 
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Додаток до листа від 06.12.2019 р. № 1911/04 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
голова правління Громадської організації 
«Експертна спільнота пацієнтів України» 

 
І.М. ГОРБАСЕНКО 

 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ НИМ 

ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ № 4999-VI . 

 
 
№ НАЗВА ДОКУМЕНТУ ПІДСТАВА НОМЕР СТАТТІ, 

РОЗДІЛУ, ПУНКТУ 
ЗАКОНОДАВЧОГО 

АБО ІНШОГО 
НОРМАТИВНОГО 

АКТУ 

ЗА ЯКИЙ ЧАС 
НАДАЄТЬСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ 

ПРИМІТКИ 

1. Постанови, розпорядження, довідки 
та інші документи та матеріали, які 
підтверджують проведення 
моніторингу виконання програм та 
використання грантів 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 
РОКУ № 4999-VI 

Ст.10,п.1 2012 – 2019 рр. Національний 
координатор 

2 Висновки,  подані центральним 
органом виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІД та інших соціально 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 

Ст.10, п.3 2012 – 2019 рр. Національний 
координатор 
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небезпечних захворювань за 
результатами поточного та 
заключного моніторингу про: 
досягнення очікуваних результатів; 
вплив результатів виконання 
програми на розвиток галузі 
охорони здоров'я у сфері протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу у 
державі загалом або у відповідному 
регіоні; пропозиції щодо 
подальшого виконання програми. 

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 
РОКУ № 4999-VI 

3. Висновки, рекомендації та заходи 
щодо подальшого використання 
грантів, підготовлені Національним 
координатором. 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 
РОКУ № 4999-VI 

Ст.10,п.3  Національний 
координатор 

 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

Експертна спільнота пацієнтів 
України 

м. Київ, вул. Керченська, 5, оф. 1. +38 (095) 315-16-96 
 
06.12.2019 р. 
№ 1912/05 
 

Міністру охорони здоров’я України 
пані Зоряні Скалецькій 

 
Вельмишановна пані Міністр! 

 
З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з 

інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості 
та відкритості Указом Президента України від 15 вересня 2005 року № N 1276/2005 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» започатковано створення системи постійного діалогу та взаємодії 
інститутів громадянського суспільства і органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

На виконання зазначеного Указу Президента України, Кабінет Міністрів 
України своєю постановою від 5 листопада 2008 року № 976 затвердив «Порядок 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади».  
Громадська організація «Експертна спільнота пацієнтів України» (Громадське 
об'єднання (без статусу юридичної особи), зареєстрована 15.08.2019, реєстраційний 
номер запису в Єдиному реєстрі громадських формувань 1502816, 
місцезнаходження: 03151, м. Київ, Солом'янський р., вулиця Керчинська будинок 
5, офіс 1, електронна пошта sitchen@ukr.net ) здійснює громадську експертизу 
діяльності центральних органів виконавчої влади України щодо виконання 
ними Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 21 червня 2012 
року № 4999-VI . 

У відповідності до зазначеного Закону, Міністерство охорони здоров’я 
України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та інших соціально 
небезпечних захворювань, здійснює моніторинг виконання програм та 
використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом 
та малярією в Україні під час виконання програми (поточний моніторинг) і на 
заключному етапі її виконання (заключний моніторинг). 

Предмет експертизи: вивчення діяльності Міністерства охорони здоров’я 
України та інших центральних органів виконавчої влади (Кабінет міністрів України 
та Міністерство фінансів України) стосовно дотримання ними вимог чинного 
законодавства щодо контролю виконання програм та використання грантів 
Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в 
Україні. 

Мета громадської експертизи: керуючись положеннями Указу Президента 
України від 15 вересня 2005 року № 1276 «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики» та Постановою Кабінету Міністрів 

Щодо проведення 
громадської експертизи 
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України від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 
інститутам громадянського суспільства» провести громадську експертизу 
діяльності Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів 
виконавчої влади (Кабінет міністрів України та Міністерство фінансів України) 
стосовно дотримання ними вимог чинного законодавства з питань контролю 
виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із 
СНІД, туберкульозом та малярією в Україні та на її основі зробити оцінку 
ефективності виконання програм та використання грантів Глобального фонду для 
боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні та підготувати пропозиції 
щодо можливих шляхів розв’язання суспільно значущих проблем, які існують у 
визначеній сфері. 

Термін проведення громадської експертизи: 3 місяці від дня видання 
органом влади наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи. 

У відповідності до п. 3 та п. 4-4 «Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського 
суспільства» просимо Міністерство охорони здоров’я України сприяти 
Громадській організації «Експертна спільнота пацієнтів України» в отриманні 
документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської 
експертизи, перелік яких вміщено у додатку до цього листа, з урахуванням вимог 
та строку, визначених Законом України «Про інформацію».  

У відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського 
суспільства» просимо вважати цей лист офіційним запитом. 

Пунктом 4 зазначеної Постанови передбачено, що «орган виконавчої влади 
після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту 
щодо проведення громадської експертизи:  

1) видає протягом семи робочих днів наказ (розпорядження) про проведення 
такої експертизи, зміст якого доводить до відома інституту громадянського 
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох 
робочих днів з моменту його видання;  

 2) утворює у разі потреби робочу групу із залученням представників 
інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи; 

3) розміщує протягом семи робочих днів інформацію про надходження 
запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та 
заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на 
власному веб-сайті; 

4) подає інституту громадянського суспільства документи або завірені в 
установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти 
робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення 
громадської експертизи.  

День видання наказу (розпорядження) про проведення громадської 
експертизи вважається датою початку проведення громадської експертизи.  

Звертаємо увагу на те, що п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади інститутам громадянського суспільства» встановлюється 
вимога щодо того, що «посадові особи органу виконавчої влади не повинні 
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перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність 
інституту громадянського суспільства, пов'язану з її проведенням». 

Відповідь на запит, а також документи та матеріали, зазначені в ньому 
просимо надіслати на поштову адресу: 03110, а/с 101 та на електронну адресу: 
sitchen@ukr.net   

Відповідальною за зв’язок із Міністерством охорони здоров’я України 
особою з питань проведення громадської експертизи призначено Горбасенка Ігоря 
Михайловича - контактні телефони: (044) 242-23-29  e-mail: sitchen@ukr.net   

 
Додаток: перелік документів та матеріалів для проведення громадської 

експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання ним 
Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із 
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 21 червня 2012 року № 4999-VI 

 
 
З повагою,  
 

голова правління Громадської організації  
«Експертна спільнота пацієнтів України» 

І.М. ГОРБАСЕНКО 
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Додаток до листа від 06.12.2019 р. № 1912/05 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
голова правління Громадської організації 
«Експертна спільнота пацієнтів України» 

 
І.М. ГОРБАСЕНКО 

 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 
НИМ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ СНІДОМ, ТУБЕРКУЛЬОЗОМ 

ТА МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ № 4999-VI . 
 
 
№ НАЗВА ДОКУМЕНТУ ПІДСТАВА НОМЕР СТАТТІ, 

РОЗДІЛУ, ПУНКТУ 
ЗАКОНОДАВЧОГО 

АБО ІНШОГО 
НОРМАТИВНОГО 

АКТУ 

ЗА ЯКИЙ ЧАС 
НАДАЄТЬСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ 

ПРИМІТКИ 

1. Національні заявки Глобальному фонду 
від України 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ 
№ 4999-VI 

Ст.3,п.1 2012-2019  

2 Програми Глобального фонду -  ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ 

Ст.1,п.1 2012-2019 Комплекс цільових 
заходів у сфері 
профілактики та 
протидії ВІЛ-
інфекції/СНІД, 
туберкульозу, 
зазначених у договорі 
про надання гранту. 
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№ 4999-VI 
3. Договори про надання грантів - договір, 

укладений між Глобальним фондом та 
основним реципієнтом з метою 
виконання програми (частини 
програми) Глобального фонду 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ 
№ 4999-VI 

Ст.1,п.1 2012-2019 Договір, укладений між 
Глобальним фондом та 
основним реципієнтом 
(реципієнтами)  з метою 
виконання програми 
(частини програми) 
Глобального фонду 

4. Перелік основних реципієнтів -  ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ 
№ 4999-VI 

Ст.1,п.1 2012-2019 Юридичні особи 
(резиденти), що 
відповідають вимогам, 
установленим 
Глобальним фондом, та 
визначені у заявці 
Національного 
координатора з метою 
виконання програми 
Глобального фонду 

5. Заходи, передбачені програмами 
Глобального фонду, які були враховані 
під час розроблення державних 
цільових програм у сфері профілактики 
та протидії ВІЛ-інфекції/СНІД, 
туберкульозу 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ 
№ 4999-VI 

Ст.2,п.1 2012-2019  

6. Моніторинг виконання програм та 
використання грантів  

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ 
СНІДОМ, 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА 
МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ» 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ 
№ 4999-VI 

Ст.10, пп.1-3 2012-2019 Проводиться 
Національним 
координатором спільно 
з центральним органом 
виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію 
державної політики у 
сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІД та інших 
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соціально небезпечних 
захворювань 

6.1 Забезпечення поточного моніторингу:     Основний реципієнт 
подає центральному 
органу виконавчої 
влади, що забезпечує 
реалізацію державної 
політики у сфері 
протидії ВІЛ-
інфекції/СНІД та інших 
соціально небезпечних 
захворювань 

6.1.1 Картки моніторингу виконання 
програми за підсумками півріччя, 
підписану відповідальною особою та 
керівником основного реципієнта 
кожного півріччя. 

    

6.1.2 Щорічний звіт про виконання програми.     
6.2. Забезпечення проведення заключного 

моніторингу: 
   Основний реципієнт 

подає центральному 
органу виконавчої 
влади, що забезпечує 
реалізацію державної 
політики у сфері 
протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та 
інших соціально 
небезпечних 
захворювань, 
підсумковий звіт 
відповідно до 
визначених у програмі 
критеріїв. 

6.2.1 Аналіз та подання Національному 
координатору висновків за 
результатами поточного та заключного 
моніторингу про: 
досягнення очікуваних результатів; 

   Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію 
державної політики у 
сфері протидії ВІЛ-
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вплив результатів виконання програми 
на розвиток галузі охорони здоров'я у 
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД, 
туберкульозу у державі загалом або у 
відповідному регіоні. 

інфекції/СНІДу та 
інших соціально 
небезпечних 
захворювань 

6.2.2. Пропозиції щодо подальшого 
виконання програм. 

   Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію 
державної політики у 
сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та 
інших соціально 
небезпечних 
захворювань 
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