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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує 

конкурсний відбір консультанта фінансового відділу 

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) є 

провідною недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними  партнерами 

та громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 

вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання 

фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш 

уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.  

Протягом останніх 15 років внесок Альянсу серед неурядових організацій у відповіді на 

епідемію ВІЛ/СНІД був найвизначнішим, що дозволило Альянсу стати лідером у підтримці 

держави в боротьбі зі СНІДом. Програма, що реалізується Альянсом та його партнерами, була 

визнана ВООЗ однією з найкращих практик профілактики ВІЛ у Європі. 

Альянс розгорнув програми антиретровірусної терапії, запровадив замісну 

підтримувальну терапію, профілактику ВІЛ через мережу аптек та  інтервенції серед дітей 

вулиці. Ми регулярно здійснюємо дослідження, випробовуємо інноваційні підходи та 

поширюємо найкращі практики в Україні та всьому світі. 

Альянс є офіційним співвиконавцем заходів Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затвердженої Верховною Радою 

України 20 жовтня 2014 року. 

Альянс впроваджує свою діяльність в регіонах України шляхом надання благодійної 

цільової фінансової допомоги (Грантів) неурядовим організаціям та державним установам (далі 

за текстом – Набувачі). 

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: 

http://www.aph.org.ua/ 

 

 

Обов’язки консультанта: 

1. Визначення потреби в технічній підтримці Набувачам поточних проектів Альянсу у регіонах. 

2. Забезпечення підтримки Набувачам (проектній команді Набувача) протягом періоду дії 

проекту у всіх областях фінансового управління проектом. 

3. Розробка стандартних процедур  з фінансової звітності для проектної команди Набувачів. 

4. Забезпечення моніторингу використання коштів проектною командою. 

5. Проведення фінансового огляду/аудиту/перевірки цільового використання коштів, 

витрачених Набувачами під час реалізації проекту. 

6. Постійний моніторинг використання коштів для регіональних проектних команд відповідно 

до правил Альянсу і відповідного донора. 

7. Забезпечення консультування програмних співробітників Альянсу з питань, пов'язаних з 

фінансовим контролем. 

8. Проведення тренінгів для Набувачів по фінансовій звітності. 

http://www.aph.org.ua/


 
 

9. Участь у командній діяльності, включаючи регулярні ділові зустрічі команди і відділу. 

10. Координація діяльності проектної групи в інших регіонах під керівництвом команди, у 

випадку термінової необхідності. 

11. Інші завдання, поставлені керівником проекту, необхідні для досягнення стратегічних цілей. 

Загальні вимоги до консультанта: 

 Щонайменше 1 рік практичного досвіду в області фінансового менеджменту. 

 Практичний досвід у сфері аналізу бюджету (Бажано). 

 Практичний досвід в перевірці цільового використання коштів; 

 Відповідний рівень освіти (економіка, фінанси, бухгалтерський облік і т.д.). 

 Здатність підтримувати ефективну комунікацію. 

 Письмова і розмовна українська, російська та англійська. Англійська – не нижче рівня 

Upper Intermediate (Бажано). 

 Високий рівень комп'ютерної грамотності. Відмінне знання Excel є обов'язковим. Досвід 

роботи з 1С є плюсом. 

 

Термін виконання робіт/надання послуг: до 31 грудня 2017 р. 

 

Ми пропонуємо: конкурентну оплату праці та співпрацю з динамічною організацією, що 

розвивається і націлена на результат. 

 

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме з приміткою в темі листа 

«Консультант фінансового відділу» на адресу kharlashkina@aph.org.ua  

 

 Останній термін подачі заявок: 15.03.2017 р. 18:00. 

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» сповідує політику 

рівних можливостей та вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства. 

 

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:  

 Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 15 робочих днів 

від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі. 

 Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у резюме 

електрону адресу.  

mailto:kharlashkina@aidsalliance.org.ua

