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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс 

для надання консультаційних послуг з технічної підтримки ведення бази даних SYREX 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров`я» (далі Альянс) — провідна 

професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством 

охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, 

керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси 

організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу 

до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, 

базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді.  

Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках проєкту  «Виконання програми 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні на 2021-2023». 

В рамках цього конкурсу Альянс шукає постачальника послуг з технічної підтримки 

ведення бази даних SYREX. 

Період надання послуг: грудень 2021 - грудень 2022  

Завдання консультанта: 

 Технічна підтримка роботи бази даних SYREX. Регулярне проведення оцінки 
внесеної інформації на логічні помилки з використанням звітів. Контроль 
своєчасного внесення інформації в базу. 

 Перевірка та затвердження стандартних звітів з виконання індикаторів. 

 Підготовка та перевірка масивів для завантаження даних в базу даних SYREX 
щомісячно, аналіз даних після завантаження. 

 Аналіз процесів верифікації та дедублікації даних в проєкті, контроль внесених змін 
в базу даних SYREX. 

 Аналіз та підготовка інформації за запитом. 
Загальні вимоги до учасників конкурсу: 

 досвід роботи з базами даних не менше 1 року; 

 аналітичні навички та досвід складання звітів; 

 високий рівень комп'ютерної грамотності (MS Office, статистичні пакети). Навички 
роботи з 1С (буде перевагою); 

 ФОП (буде перевагою); 

 наявність досвіду співпраці з міжнародними проєктами/організаціями у сфері 
громадського здоров’я, розуміння контексту епідемії ВІЛ/СНІДу буде перевагою. 

 

Для участі у конкурсі надсилайте резюме та супровідний лист, що підтверджують 

релевантний для конкурсу досвід та навички, на електрону адресу pashchuk@aph.org.ua до 18:00 

23 грудня 2020 р.  

У темі повідомлення зазначте, на яку позицію Ви подаєтесь: «Консультант_SYREX».  

Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому 

наймає на роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх віку, 

гендерної приналежності, сексуальної орієнтації, ВІЛ-статусу та індивідуальних характеристик. 
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