
 

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 
 

оголошує конкурс з відбору консультанта для здійснення юридичного супроводу 
МФО «Парламентська платформа боротьби з туберкульозом» щодо 

удосконалення чинного законодавства з питань протидії туберкульозу в 
Україні, зокрема, внесення змін у Закон України «Про протидію захворюванню 

на туберкульоз» та інші законодавчі акти у сфері протидії ТБ  
 

 
 

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 епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 
вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання 
фінансової і технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш 
уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі. 
 
Більше про діяльність Альянсу можна дізнатися на веб-сайт: www.aph.org.ua 
 
 
Мета та предмет конкурсу  
 
Відбір консультанта для здійснення юридичного супроводу МФО «Парламентська платформа 
боротьби з туберкульозом» щодо удосконалення чинного законодавства з питань протидії 
туберкульозу в Україні, зокрема, внесення змін у Закон України «Про протидію захворюванню 
на туберкульоз» та інші законодавчі акти у сфері протидії ТБ  
 
Термін роботи: 1.09.2021 – 31.12.2021 
 
Предметом конкурсу є резюме кандидата на посаду та мотиваційний лист. 

 
 

Обсяг робіт та основні задачі 

Очікується, що консультант професійно та з дотриманням правил нормопроєктувальної 
техніки здійснить юридичний супровід розробки/оновлення Закону України «Про протидію 
захворюванню на туберкульоз» на базі підготовлених МБФ «Альянс громадського здоров’я» 
спільно з партнерами рекомендацій щодо приведення чинних нормативно-правових актів у 
відповідність до засад Політичної декларації ЗВУ ООН з питань загального охоплення 
послугами охорони здоров’я, а також пропозицій регіональних державних адміністрацій та 
інших зацікавлених сторін. Також консультант має підготувати пропозиції щодо приведення у 
відповідність до нових норм Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» 
дотичних законодавчих актів.  

Протягом дії контракту також очікується, що консультант надаватиме консультації з 
юридичних питань у сфері протидії ТБ Голові та членам МФО «Парламентська платформа 
боротьби з ТБ».  

Вимоги до учасників конкурсу 
 

- вища освіта в галузі правознавства/ юриспруденції 
- досвід законопроектної діяльності та супроводження законопроєктів у Парламенті України; 
- досвід  створення та роботи з нормативною базою у сфері  медичних послуг, громадського 
здоров'я, соціальних послуг, захисту прав людей тощо; 
- досвід роботи з громадськими організаціями, депутатами Верховної Ради України,  органах 
державної влади; 
- високий рівень володіння українською мовою;  
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- уважність до деталей; 
- уміння працювати з великим об'ємом інформації;  
- розвинуті аналітичні та організаційні навички, ініціативність, толерантність. 

 
 
До участі в конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам. 
 
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на 
результат. 
 
Планується, що консультант надаватиме послуги за договором цивільно-правового характеру. 
 
 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист 
українською мовою на адресу Євгенії Гелюх, менеджера програм ТБ/ВІЛ, geliukh@aph.org.ua з 
копією на Ганну Гавриленко havrylenko@aph.org.ua. У назві повідомлення зазначте: 
«Юридичний консультант МФО_ПІБ» 
 
Останній термін подання заявок: 17 серпня 2021 року. 
 
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне: 

 Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до Альянсу після вказаного в оголошенні 
терміну, не розглядатимуться. 

 На співбесіду (за допомогою Skype або Zoom) буде запрошено тільки тих кандидатів, 
яких буде відібрано за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного 
листа. 

 Переможець конкурсу буде повідомлений про його результати впродовж 10-ти робочих 
днів від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі. 

 Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у 
резюме електрону адресу. 

 
Бажаємо Вам успіху! 
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