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Міжнародний благодійний фонд 
«Альянс громадського здоров’я» 

оголошує конкурс з відбору консультанта  
з питань координації та моніторингу реалізації пілотного проекту з використання 

портативних аналізаторів Alere PIMA для визначення кількості CD4 у представників груп 
ризику (РІМА-програма) 

 

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. За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся 

на веб-сайт: http://www.aph.org.ua/ 

Конкурс проводиться в рамках реалізації програми «Інвестиції заради впливу на епідемії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції» (далі - Програма), яка реалізується за фінансової підтримки 

Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією. 

 

Предмет конкурсу: Планується, що за результатами конкурсу буде відібрано консультанта для 

координації та здійснення моніторингу реалізації пілотного проекту з використання портативних 

аналізаторів Alere PIMA для визначення кількості CD4 у представників груп ризику (РІМА-

програма). 

 

Обов’язки консультанта: 

1. Координація та контроль реалізації PIMA-програми у регіонах України.  

2. Надання консультативних послуг щодо розробки моделей з використання портативних 

аналізаторів Alere PIMA для визначення кількості CD4 у представників груп ризику. 

3. Надання технічної підтримки закладам охорони здоров’я, на базі яких впроваджується 

PIMA-програма (далі – PIMA-сайтів), з питань використання портативних аналізаторів 

Alere PIMA для визначення кількості CD4 у представників груп ризику.  

4. Надання консультативної допомогу щодо потреб у картриджах та стандартах, 

підготовки їх розподілів. 

5. Планування та адміністрування реалізації PIMA-програми.   

6. Надання консультативної допомоги PIMA-сайтам у оформленні квартальних звітів. 

Збір, перевірка та аналіз квартальних звітів PIMA-сайтів.  

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


7. Проведення верифікації даних квартальних звітів, поданих PIMA-сайтами до Альянсу 

та ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ 

України». 

8. Проведення моніторингу, оцінки та аналізу проміжних результатів PIMA-програми. 

Підготовка рекомендацій та участь у впровадженні заходів щодо покращення 

ефективності PIMA-програми. 

9. Консультативна допомога у підсумуванні звітної інформації про хід виконання PIMA-

програми.  

10. Підготовка інформації про стан реалізації PIMA-програми для створення презентацій 

та аналітичних звітів, тощо.  

11. Надання технічної допомоги з підготовки аналітичних звітів – квартальних, річних. 

12. Технічна допомога у організації тренінгів, круглих столів, робочих зустрічей партнерів 

з реалізації PIMA-програми.  

13. Здійснення моніторингових візитів на PIMA-сайти з метою моніторингу проведення 

тестувань на портативному аналізаторі PIMA, ведення програмної документації, 

верифікації даних квартальних звітів, перевірки реалізації програми відповідно до 

вимог та цілей PIMA-програми, а також надання рекомендацій щодо покращення 

роботи та використання аналізатора. 

14. Надання технічної допомоги у організації візитів міжнародних експертів. 

15. Забезпечення документообігу відповідно до внутрішніх процедур Альянсу. 

16. Виконання інших завдань. 

 

Загальні вимоги до кандидата: 

 Вища освіта. 

 Досвід роботи в сфері протидії ВІЛ/СНІД, зокрема в неурядових організаціях. 

 Відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом та високий рівень мотивації до роботи. 

 Досвід роботи з державними установами, відомствами, закладами охорони здоров’я та 

громадськими організаціями.  

 Високі комунікаційні та аналітичні навички. 

 Знання та досвід роботи у сфері планування та забезпечення моніторингу та оцінки 

діяльності. 

 Висока увага до деталей.  

 Вміння організовувати власну роботу, ведення діяльності за різними напрямами 

одночасно у короткі строки, орієнтація на результат. 

 Високий рівень комп'ютерної грамотності, особливо програми Excel, Word, Power Point, 

Internet Explorer, Outlook. 

 Досконале знання державної мови та відмінні навички письма. 

 Знання англійської мови на рівні не нижче середнього. 

 Особиста відданість, гнучкість, ефективність і націленість на результат. 

 

Наявність реєстрації у якості ФОП буде перевагою під час конкурсного відбору. 
 

Термін виконання робіт/надання послуг: з 26 липня 2017 року до 31 грудня 2017 року. 

 

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 та мотиваційний лист на адресу 

burgay@aph.org.ua. У назві повідомлення зазначте: консультант з питань координації та 

моніторингу PIMA-програми. 

 

Останній термін подачі заявок: 25.07.2017 12:00.  

mailto:burgay@aph.org.ua


 

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: 

 Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.  

 Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 30 робочих днів 

від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі.  

 Можлива додаткова співбесіда за результатами попереднього розгляду резюме та 

мотиваційного листа учасника. 

 Альянс залишає за собою право не повідомляти учасникам конкурсу, які не пройдуть 

відбір, про його результати та причини відмови. 

 


