
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 

оголошує конкурс з відбору консультанта для надання послуг з моніторингу та 
оцінки процесу впровадження проекту «Медико-соціальна підтримка пацієнтів з 
ТБ/ХРТБ на амбулаторному етапі лікування. Формування прихильності до 

лікування (далі – Проект). 

 
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 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. 

 

Мета та предмет конкурсу 

За результатами конкурсу буде відібрано 1 консультанта, який проводитиме 
моніторинг та оцінку впровадження Проекту 

 
Предметом конкурсу є резюме кандидата та мотиваційний лист, що підтверджують 
достатню кваліфікацію, досвід консультанта та його зацікавленість у виконанні 
даної роботи. 

Напрямки роботи 

Проект впроваджується у 8-ми областях України (Волинська, Донецька, 
Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська) Термін 
реалізації проекту 1.01.2018 – 31.12.2020. Тривалість першого етапу: 01.01.2018 – 
31.12.2018. 
 

Інформація про проект: 
Мета проекту: Покращення результатів лікування пацієнтів з ТБ/ХРТБ шляхом 
забезпечення ДОТ на амбулаторному етапі та надання психосоціальної підтримки.   
 
Обсяг робіт: 
Очікується, що консультант працюватиме зі 100% зайнятістю. Передбачено не 
менше 25% робочого часу на відрядження. 
 
Завдання консультанта: 

1. Робота в тісній співпраці з організаціями – виконавцями проекту. 
2. Моніторингові візити до організацій-виконавців з метою моніторингу їхньої 

діяльності, наданні технічної підтримки, проведення оцінки проектної 
діяльності 

3. Прийом програмних звітів від організацій-виконавців, звітування за проектом 
4. Аналіз індикаторів виконання проекту 
5. Участь в проведенні тендерів на закупки в рамках проектної діяльності 
6. Участь в робочих зустрічах, круглих столах та ін., що стосуються напрямку 

проекту 



7. Виконання інших завдань, що стосуються впровадження проекту  
 
Вимоги до учасників конкурсу 
Освіта вища медична або Public Health, підготовка з питань ТБ розцінюється як 
перевага 
Досвід роботи з впровадження ТБ, ТБ/ВІЛ програм/проектів 
Знання обліково-звітних форм щодо реєстрації випадків ТБ  
Досвід роботи з НУО, що працюють в сфері ТБ 
Досвід роботи з моніторингу і оцінки ТБ розцінюється як перевага  
Досвід роботи з еТБ-менеджером розцінюється як перевага  
Готовність до відряджень (не менше 25% робочого часу)  
Гарні аналітичні навички  
Організованість, пунктуальність, вміння працювати самостійно, додержуватись 
термінів виконання робіт 
Неупередженість, комунікабельність, толерантність  
Вільне володіння українською та російською мовами  

 
Учасник конкурсу має підтвердити кваліфікацію та відповідність встановленим 
критеріям відбору спеціалістів документально (копіями відповідних документів, 
дипломів, сертифікатів, посадових інструкцій). До участі в конкурсі 
допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам. 
  
Консультант виконує роботу протягом терміну впровадження проекту за договором 
цивільно-правового характеру.  
 
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу громадського здоров‘я 
звертайтесь на веб-сайт: www.aph.org.ua 
 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний 
лист українською мовою на адресу Євгенії Гелюх, менеджера програм ТБ та ВІЛ, 
geliukh@aph.org.ua з копією на Наталію Каменську kamenska@aph.org.ua. У назві 
повідомлення зазначте: «Консультант проекту по соцсупроводу ТБ_ прізвище, ім’я, 
по-батькові».  
Останній термін подання заявок: 10 серпня 2018 року.  
 
 
 
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:  

• Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до Альянсу громадського 
здоров’я після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.  

• До співбесіди будуть запрошені лише особи, що відповідають зазначеним 
вище критеріям 

• Переможець конкурсу буде повідомлений електронним листом на зазначену 
у резюме електрону адресу.  

 
Бажаємо успіхів! 


