Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору консультанта
для здійснення організаційно-аналітичного супроводу впровадження
мультисекторального механізму взаємодії та підзвітності
щодо реалізації зобов’язань Політичної декларації ООН з туберкульозу
в рамках діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
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 організаційноаналітичного супроводу впровадження мультисекторального механізму взаємодії та
підзвітності щодо реалізації зобов’язань Політичної декларації ООН з туберкульозу та
розробки пропозицій до відповідних розпорядчих документів в рамках діяльності
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі –
Національна рада).
Робота консультанта відбуватиметься в рамках впровадження проекту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки
«Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні».
Предметом конкурсу є резюме кандидата на посаду та мотиваційний лист.
Обсяг робіт та основні задачі: Консультант співпрацює із Національною радою та її
Секретаріатом з метою здійснення організаційно-аналітичного супроводу впровадження
мультисекторального механізму взаємодії та підзвітності щодо реалізації зобов’язань
Політичної декларації ООН з туберкульозу (далі – ММВЗ-ТБ) та розробки пропозицій до
проєктів відповідних розпорядчик документів, а саме
1. Бере участь в організації виконання, моніторингу та аналізі реалізації урядових
доручень та рішень, а також рішень Національної ради щодо впровадження ММВЗ-ТБ.
2. Готує до засідань Національної ради та її робочих органів аналітичні довідки з
рекомендаціями, пропозиціями та проєктами управлінських рішень, тези до
презентацій/виступів щодо впровадження ММВЗ-ТБ.
3. Готує та забезпечує членів Національної ради, представників зацікавлених сторін
відповідною інформацією з питань, що стосуються впровадження ММВЗ-ТБ.
4. Опрацьовує та готує пропозиції щодо підготовки відповідей на звернення, які
надходять до Національної ради та її Секретаріату, які стосуються впровадження ММВЗТБ.
5. Бере участь у розробці пропозицій до нормативно-правових актів та інших
документів щодо врегулювання питань впровадження ММВЗ-ТБ, зокрема Дорожньої
карти із запровадження ММВЗ-ТБ.
6. Здійснює аналіз щоквартальних звітів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій щодо стану виконання
планів заходів з реалізації: - Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної

медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки; - Державної стратегії у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року; Дорожньої карти із запровадження ММВЗ-ТБ.
7. Здійснює збір, аналіз та узагальнення інших даних, у т.ч. рекомендованих ВООЗ,
щодо запровадження та виконання ММВЗ-ТБ.
8. Взаємодіє з Міністерством охорони здоров’я, центральними та місцевими
органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, благодійними та
міжнародними організаціями з питань ММВЗ-ТБ.
9. Регулярно інформує Альянс щодо прогресу у впровадженні ММВЗ-ТБ та
консультується з технічних питань з фахівцями Альянсу.
10.Щомісячно звітує голові Секретаріату Національної ради та старшому
менеджеру програм з ТБ/ВІЛ Альянсу щодо проведеної роботи.
Вимоги до учасників конкурсу:
• Вища освіта за спеціальністю: медицина або охорона громадського здоров’я.
• Знання нормативно-правової бази України у сфері охорони здоров’я, зокрема
туберкульозу
• Досвід співпраці з державними органами виконавчої влади в галузі охорони
здоров’я
• Володіння мовами: українська – вільно, англійська – Good working knowledge
• Комп’ютерні навички: вміння працювати з Microsoft Word, Microsoft Excel, Power
Point
Учасник конкурсу має підтвердити кваліфікацію та відповідність встановленим
критеріям відбору спеціалістів документально (копіями відповідних документів, дипломів,
сертифікатів). В разі наявності досвіду проведення аналізу нормативно-правової бази в
сфері охорони здоров’я надати даний аналіз.
До участі в конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам.
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на
результат.
Термін контракту: 1 вересня 2022 – 31 грудня 2022 з можливим продовженням
контракту.
Консультант надає 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, старшого менеджера програм ТБ/ВІЛ,
geliukh@aph.org.ua з копією на Анастасію Зубко zubko@aph.org.ua. У назві повідомлення
зазначте: «Консультант ММВЗ-ТБ, ______ (ПІБ)».
Останній термін подання заявок: 18 серпня 2022 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 скайпу та/або вайберу) 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-х
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!

