
З В І Т 

щодо виконання функцій моніторингу і оцінки КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» на виконання заходів 

 Київської міської координаційної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу туберкульозу та гепатитів на 2019 рік 
 

№ Назва  заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Очікуваний 

результат 

Індикатори Звіт 

Розділ 1. Удосконалення діяльності багатосекторних механізмів у сфері туберкульозу та ВІЛ/СНІДу  

1.1. Забезпечення 

міжсекторального підходу в 

реалізації  Міської цільової 

програми протидії 

захворюванню на 

туберкульоз на 2017 - 2021 

роки та Загальнодержавної 

цільової соціальної програми 

протидії захворюванню на 

ВІЛ/СНІД, удосконалюючи 

партнерські відносини між 

неурядовим та державним 

сектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

2019 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Забезпечено 

міжсекторальний 

підхід в реалізації 

Міської цільової 

соціальної  програми 

протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції 2014-

2018 роки та 

Загальнодержавної 

цільової соціальної 

програми протидії 

захворюванню на 

туберкульоз на 2012 

– 2016 роки. 

Залучення партнерів 

від міжнародних, 

неурядових 

організацій, 

державних установ. 

 

Розроблено план 

заходів КНП 

«Київський міський 

центр громадського 

здоров’я» 

виконавчого органу 

Київської міської 

Перелік партнерів. 

План заходів 

Створена 

координаційна 

робоча група 

Кількість проведених 

засідань 

Кількість здійснених 

візитів 

 

Забезпечено міжсекторальний 

підхід в реалізації Міської 

цільової соціальної  програми 

протидії епідемії ВІЛ-інфекції 

2014-2018 роки та 

Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 

2012 – 2016 роки. 

16.05.2019 Р. проведено Робочу 

нараду з питань тестування на 

ВІЛ у рамках розбудови 

консолідованої системи 

громадського здоров’я в м. 

Києві, до якої залучено партнерів 

від міжнародних організацій, 

неурядових організацій, 

державних установ. 

Перелік партнерів: 

Міжнародні партнери: 

PATH 

USAID 

UNAIDS 

CDC 

AHF 

МБФ «Альянс Громадського 

здоров’я» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал 

 

 

 

 

Щомісячно 

 

ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) (далі 

КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я»)) щодо 

МіО: 

-Створено 

координаційну групу 

з тестування на ВІЛ 

при КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я» (далі 

координаційна 

група) 

- Забезпечено 

проведення 

регулярних засідань 

координаційної 

групи 

- Забезпечено 

проведення 

моніторингових 

візитів до ЗОЗ міста з 

питань ВІЛ та ТБ 

Громадські організації: 

ВБО «Всеукраїнська мережа 

людей, що живуть з 

ВІЛ/СНІД» 

Київське міське відділення 

ВБО «Всеукраїнська мережа 

людей, що живуть з 

ВІЛ/СНІД» 

ГО"МЕНЗДРАВ" 

ВБО «КОНВІКТУС 

УКРАЇНА» 

БО «Всеукраїнський 

благодійний фонд «Дроп Ін 

Центр» 

ГО "Альянс.Глобал" 

ГО «Клуб «Еней» 

ВБО «Точка опори» 

Державні установи: 

ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» 

Київський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Департамент молоді та 

спорту - КМДА 

Департамент суспільної 

політики КМДА 

Київський міський центр 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

Департамент суспільних 

комунікацій КМДА 

Київський молодіжний центр 

КУ КМДА 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6rKV_6TjAhVrtIsKHZOaCIQQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdms.kievcity.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3N-sn7OuFke1DcJB-Bdi-s&cshid=1562577599216267
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6rKV_6TjAhVrtIsKHZOaCIQQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdms.kievcity.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3N-sn7OuFke1DcJB-Bdi-s&cshid=1562577599216267
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6rKV_6TjAhVrtIsKHZOaCIQQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdms.kievcity.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3N-sn7OuFke1DcJB-Bdi-s&cshid=1562577599216267
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6rKV_6TjAhVrtIsKHZOaCIQQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdms.kievcity.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3N-sn7OuFke1DcJB-Bdi-s&cshid=1562577599216267
https://old.kyivcity.gov.ua/content/113_kyivskij-miskij-tsentr-sotsialnykh-sluzhb-dlja-simji-ditej-ta-molodi.html
https://old.kyivcity.gov.ua/content/113_kyivskij-miskij-tsentr-sotsialnykh-sluzhb-dlja-simji-ditej-ta-molodi.html
https://old.kyivcity.gov.ua/content/113_kyivskij-miskij-tsentr-sotsialnykh-sluzhb-dlja-simji-ditej-ta-molodi.html
https://old.kyivcity.gov.ua/content/113_kyivskij-miskij-tsentr-sotsialnykh-sluzhb-dlja-simji-ditej-ta-molodi.html


Створено координаційну робочу 

групу з тестування на ВІЛ при 

КНП «КМЦ Громадського 

здоров’я». 

 

За результатами аналізу звітів 

ЗОЗ проведено 14 

моніторингових візитів до 

ЦПМСД№1, 2 і КДЦ 

Подільського, ЦПМСД№1, 2 і 

КДЦ Голосіївського та 

ЦПМСД№2 Оболонського 

районів міста, КМНКЛ« 

Соціотерапія», КМКЛ 10, КМКЛ 

11, КМКЛ 12, КМКЛ №5, 

КМКЛ№1.  

20.06.2019 організовано та 

проведено робочу зустріч щодо 

тестування на ВІЛ задля 

покращення виявлення ВІЛ-

інфікованих та виконання 

показників Fast Track Cities 

Initiative. 

26.06.2019 організовано та 

проведено робочу зустріч з 

питань лікування ВІЛ-

інфікованих пацієнтів 

1.2.

1. 

Висвітлення діяльності 

Київської міської 

координаційної ради та 

робочих груп, створених при 

Раді в мережі Інтернет   

1 раз на 

квартал 

 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Документи щодо 

діяльності ради 

оприлюднено в 

мережі Інтернет і 

доступні для 

громадськості. 

Кількість публікацій 

у мережі Інтернет 

 

Інформація щодо результатів 

засідання Київської міської 

координаційної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції висвітлено в мережі 

Інтернет, на сайті КНП «КМЦ 

Громадського здоров’я»», 



соціальній сторінці мережі 

facebook. 

1.2.

2. 

Висвітлення актуальних 

питань профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу туберкульозу 

та гепатитів  

1 раз на 

тиждень 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Публікації на сайті 

КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я» та 

Facebook 

Кількість публікацій 

у мережі Інтернет 

На сторінці соціальної мережі 

facebook та сайті КНП «КМЦ 

Громадського здоров’я» 

висвітлено актуальні питання 

щодо профілактики та лікування 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та заходи в 

яких брав участь КНП «КМЦ 

Громадського здоров’я» 

Розділ  2. Розвиток єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-

інфекції та ТБ 

2.1. Проведення аналізу даних 

про результати моніторингу 

та оцінки ефективності 

заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню 

епідемії ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу, за 2019 рік і 

подання аналітичної довідки 

Міністерству охорони 

здоров’я інформації про його 

результати для узагальнення: 

 

1)Збір, аналіз та верифікація 

інформації щодо показників 

по ВІЛ: 

- Кількість осіб які 

отримали послуги з 

тестування станом на 

- Кількість пацієнтів 

виявлених станом на  

- Кількість пацієнтів на 

обліку 

2 рази на рік  

(до 

20.07.2019 

та 

01.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

 

 

 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучерявий І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено та 

направлено до ДОЗ 

аналітичну довідку 

про результати 

моніторингу та 

оцінки ефективності 

заходів, спрямованих 

на запобігання 

поширенню епідемії 

ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу. 

Аналітична довідка 

про результати 

моніторингу та 

оцінки ефективності 

заходів, спрямованих 

на запобігання 

поширенню епідемії 

ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу 

 

 

 

Підготовлено аналітичну довідку 

про результати моніторингу та 

оцінки ефективності заходів, 

спрямованих на запобігання 

поширенню епідемії ВІЛ-

інфекції та туберкульозу, 

додається в додатку №1 



- Кількість дітей та 

дорослих вперше 

включених до 

антиретровірусної терапії 

(АРТ) 

- Кількість дітей та 

дорослих, які в цей час 

отримують АРТ 

 

- Відсоток нових випадків 

ТБ і рецидивів із 

задокументованим ВІЛ-

статусом 

- Число нових і рецидивних 

випадків ТБ серед ВІЛ-

інфікованих на АРТ під 

час лікування 

туберкульозу 

- Частка пацієнтів на АРТ, 

які пройшли скринінг і які 

отримують лікування від 

туберкульозу 

- Кількість осіб, яким було 

вперше призначено 

оральну антиретровірусну 

доконтактну 

- профілактику (ДКП) 

- Кількість осіб, які 

отримували ДКП для 

запобігання ВІЛ протягом 

звітного періоду 

 

- Відсоток дорослих та 

дітей на лікуванні 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

півріччя (до 

20.07.2019 

та 

20.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на рік ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



місяців після початку 

антиретровірусної терапії 

- Відсоток пацієнтів на АРТ 

із результатами вірусного 

навантаження занесеними 

в медичну документацію 

та/або лабораторні 

інформаційні системи 

(ЛІС) протягом останніх 

12 місяців з пригніченим 

вірусним навантаженням 

(<1000 копій/мл) 

 

2) Збір, аналіз та верифікація 

інформації щодо показників 

по ТБ: 

- Захворюваність на ТБ 

- Поширеність всіх форм 

активного ТБ серед усього 

населення України 

- Захворюваність на 

легеневий та 

позалегеневий ТБ 

- Кількість хворих на ТБ, у 

яких діагноз МР ТБ 

- Смертність від ТБ в 

Україні 

- Захворюваність на ТБ/ВІЛ 

- Відсоток підтверджених 

випадків ТБ 

- Результати лікування 

нових випадків та 

рецидивів ТБ легень 

до 

01.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал (до 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міщенко О. 

 

2.2. Забезпечення оновлення 1 раз на Чхетіані Р. Створено карту Карта послуг Підготовлено карту надання 



карти послуг неурядових 

організацій, які надають 

послуги в галузі ВІЛ/СНІД в 

м. Києві 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

Кучерявий І. 

 

даних про сайти і 

послуги неурядових 

організацій. 

Створено форму 

запиту щодо 

інформації від НУО. 

Узагальнено та 

постійно 

оновлюється 

інформація щодо 

переліку послуг, які 

надаються в м. Києві 

в галузі ВІЛ/СНІД 

неурядовими 

організаціями. 

послуг неурядовими 

організаціями в галузі ВІЛ/СНІД 

2.3.  Забезпечення збору та 

узагальнення звітної 

інформації про діяльність 

виконавців Програми. 

 

 

Проведено збір та аналіз 

інформації про хід виконання 

Міської цільової програми 

протидії епідемії   

ВІЛ-інфекції за квартал 

 

Проведено збір та аналіз 

інформації про хід виконання 

у результативних показників    

Міської цільової програми 

протидії захворюванню на 

туберкульоз за квартал 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

Чхетіані Р. 

 

 

 

 

 

Кучерявий І. 

 

 

 

 

 

Міщенко О. 

 

Підготовлено 

узагальнений звіт з 

програмного 

моніторингу за 2018 

рік та за  

6 і 12 місяців 2019 

року.  

Звіт про хід 

виконання Міської 

цільової програми 

протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції за 

квартал 

 

Звіт про виконання 

Міської цільової 

програми протидії 

захворюванню на 

туберкульоз за 

квартал 

 

 

 

Аналітична довідка про хід 

виконання Міської цільової 

програми протидії епідемії ВІЛ-

інфекції на 2017-2021 роки за І 

квартал 2019 ріку, додається в 

додатку №2 

 

Аналітична довідка про 

виконання у І кварталі 2019 року 

результативних показників    

Міської цільової програми 

протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2017-2021 роки, 

додається в додатку №3 

 

2.4.  Здійснення  збору та аналізу 1 раз на Чхетіані Р. Підготовлено Інформаційна довідка Інформація про поширення ВІЛ-



інформації про поширення 

епідемії ВІЛ-інфекції, 

прогнозування динаміки 

захворюваності і підготовка 

пропозицій щодо вжиття 

оперативних заходів. 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

 

оперативну 

інформацію щодо 

стану надання 

медичної допомоги 

ВІЛ-інфікованим  

про стан епідемії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

місті Києві 

 

інфекції представлена в 

аналітичній довідці. 

Медико-соціальне забезпечення: 

В 2018 році Департаментом 

соціальної політики було 

закуплено додаткові соціальні 

послуги на суму 1 564 139,00 

грн. рамках програми «Турбота. 

Назустріч киянам». З цієї суми 

410 970,00 грн. виділено на 

паліативну допомогу ВІЛ-

інфікованим людям. За два роки 

(2017-2018), завдяки закупівлі 

додаткових соціальних послуг, 

підтримку отримали 140 ВІЛ-

інфікованих киян та члени їх 

родин, на суму 880 тис.грн.  

2.5. Забезпечення ведення та 

функціонування електронних 

систем і баз даних 

моніторингу та оцінки (МІС, 

e-TB manager) подання на 

запит зацікавлених 

центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, 

установ, організацій та 

закладів інформації, що 

міститься в системах і базах 

даних. 

Щомісячно Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Створено перелік 

розпорядників 

інформації 

Перелік 

розпорядників 

інформації 

 

 

e-TB manager (комплексна 

інформаційна 

інтернет-система для 

програмного управління 

лікування ТБ та ТБ із лікарською 

стійкістю) впроваджена у всіх 

ЗОЗ, які здійснюють лікування 

ТБ. 

За допомогою e-TB manager в 

режимі онлайн здійснюється 

ведення випадку ТБ, управління 

лікарськими засобами, 

оперативні клінічні дослідження 

у всіх протитуберкульозних 

закладах міста. 

Технічну підтримку та супровід 

здійснює ДУ «Центр 



громадського здоров’я МОЗ 

України». 

2.6. Забезпечити безперервний 

розвиток фахівців КНП 

«КМЦ Громадського 

здоров’я» 

Щомісячно Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Новак Т. 

Косінов А. 

Забезпечено 

безперервне 

підвищення рівня 

обізнаності фахівців 

Кількість тренінгів, 

семінарів 

Фахівці КНП «КМЦ 

Громадського здоров’я» брали 

участь у 12 навчальних заходах 

Розділ 3. Інформаційне забезпечення міжсекторальної взаємодії 

3.1. Підготовка плану заходів до 

Всесвітнього/Всеукраїнськог

о дня боротьби з 

туберкульозом  24 березня  

 

лютий 

2019 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Привернуто увагу до 

проблем епідемії 

туберкульозу у 

столиці. 

План заходу. 

Підготовлено: 

- проект наказу ДОЗ 

- план заходів 

- звіт. 

Взято участь у 

заходах 

22.03.2019 року взято участь у 

організації та проведенні заходів 

до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом: 

- підготовлено проект наказу 

ДОЗ про організацію заходів у 

місті; 

- підготовлено план заходів та 

звіт; 

- організовано проведення 

студентського квесту «Час 

зупинити туберкульоз», 

студентську конференцію на 

тему «Зупинимо туберкульоз 

разом», студентську вікторину 

«Що ви знаєте про туберкульоз». 

- проведено зустрічі з 

партнерами та представниками 

АТ "Київська тютютнова 

фабрика" та ПАТ "ЗБК ім. 

Ковальської" на тему 

"Профілактика ТБ". Прочитано: 

для учнів та студентів 7 лекцій  , 

громадянам – 19, семінарів-

конференцій для медичної 

спільноти – 10. Виступи та 

публікації в ЗМІ – 8. 



3.2. Підготовка плану заходів до 

Всесвітнього Дня пам’яті 

померлих від СНІДу. 

 

травень 

2019 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Привернуто увагу до 

проблематики  ВІЛ-

інфекції в столиці. 

 

Взято участь у 

заходах 

19.05.2019 року взято участь у 

проведенні заходів до дня пам'яті 

померлих від СНІДу. 

Спільно з AHF Ukraine 

проведено тестування на ВІЛ, 

надано консультації на тему ВІЛ-

інфекції СНІДу.  

3.3. Здійснення постійної 

комунікації між всіма 

органами виконавчої влади, 

НУО, пацієнтами громади та 

ін. щодо забезпечення 

міжсекторальної взаємодії у 

профілактиці та протидії 

епідемії ВІЛ/СНІД, ТБ, ВГ. 

Щотижня Лукашевич О. 

Чхетіані Р.  

Косінов А. 

Новак Т. 

 

Взято участь у 

заходах, привернуто 

увагу до проблеми 

 

Підготовлено: 

- проекти наказів 

ДОЗ 

- плани заходів 

- звіти. 

Взято участь у 

заходах. 

Забезпечено 

комунікацію  з 

державними 

установами, НУО. 

КНП «КМЦ Громадського 

здоров’я» організував 

інформаційно-просвітницькі 

заходи у рамках проведення 

оздоровчих днів та тижнів 

шляхом надання тематичних 

консультацій щодо профілактики 

ВІЛ/СНІД, тестувань, 

роздатковими матеріалами із 

залученням партнерів відповідно 

до пункту 1.1.: 

22-28.04.2019 Всесвітній 

тиждень імунізації 

06-13.04.2019 Всеукраїнський 

тиждень громадського здоров‘я 

24-30.04.2019 Європейський 

тиждень імунізації у Києві 

24.03.2019 Всесвітній день 

боротьби з туберкульозом 

05.05.2019 Всесвітній день миття 

(гігієни) рук 

17.05.2019 Всесвітній день 

боротьби з артеріальною 

гіпертензією.  

Брали  участь: 

13-20.05.2019 Тиждень 

репродуктивного здоров’я 

https://www.facebook.com/ahfukraine/?__tn__=K-R&eid=ARBI7Z5b-0b6bdcpNmlYGVDWKjjKP94IWpQGFbGnd0sXXCBHbNFlTuHUmTjc7NhttiJugETR9bNLTH1G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfIyoZ-cGYleeT8MinLuc9DxC_eZgqWPespUr5Owe6nOAufxHvg4NAGnowFVwNRvYZpGlf737yK4JKM7r52z_1DxRBTSTsEIocuM6kbGUXHKV72xIXLpA0A4T8bArP2i7-ZdHU8pRkyhQOOCyP9HcT9PqVGsWz2GddAKpWwUf0qC3dASfNm35q2-FknJglM3_wClekHY_GW9a3I1ezTGn-pU-OvdHhxNwGitSAQXkSaOm5eXfgBjLtagZg5TljDxzd1yE9-hUO-Alz8yw20gyed5Nk3PsE8ADbeBw8lv4wKBMtlvwKQzaq6_FkVjYW2W_6v97AbwHxkHzh_Vegml134SQ5JrPKb-brc2jIp97YLALLxp8RW2HImjt-G9XImdoQmaT8EEdlEAYyhu4KCP2bZFoLsZfhf8fv8kLVSNDC7oWq_RzMULHkzLb6A7D2RVUTo6z19Pj9xJ7uKDhm0jZN7XhPF8ftUXhcJbzeLP7AMrc9BRw


13-17.05.2019 Європейський 

тиждень громадського здоров’я 

04.02.2019 Всесвітній день 

боротьби проти раку 

07.04.2019 Всесвітній день 

здоров’я  

25.04.2019 Всесвітній день 

боротьби проти малярії 

28.04.2019 Всесвітній день за 

безпечну та здорову працю 

31.05.2019 Всесвітній день без 

тютюну 

14.06.2019 Всесвітній день 

донора крові 

16.06.2019 День медичного 

працівника 

23.06.2019 День молоді 

14.03.2019 16.05.2019  проведено 

робочу зустріч з ДУ «ЦГЗ МОЗ 

України» та НУО міста з питань 

тестування на ВІЛ  

16.04.2019 організовано 

конференцію: «Стратегії та 

впровадження програм скринінгу 

раку шийки матки (РШМ) в 

Україні – проблеми та нові 

перспективи». 

3.4. Підготовка плану заходів до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

листопад 

2019 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р.  

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Привернуто увагу до 

проблематики  ВІЛ-

інфекції 

Підготовлено: 

- проект наказу ДОЗ 

- план заходів 

- звіт. 

Взято участь у 

заходах. 

Підготовку до заходу 

заплановано на жовтень 2019 

року 

Розділ 4. Внутрішньо-організаційна робота відділу МІО  



4.1. Проведення аналізу 

виконання роботи відділу 

МІО 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Забезпечено 

контроль за 

діяльністю відділу 

МІО 

 

Підготовлено 

рекомендації. 

Проводяться щотижневі наради 

відділу 

4.2. Підготовка звіту роботи 

відділу МІО за 2019 рік 

січень  

2020 

Чхетіані Р.  

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Підготовлено звіт 

про роботу відділу 

МІО 

Підготовлено звіт. Підготовку звіту заплановано на 

січень 2020 року 

4.3. Розробка проекту плану 

роботи відділу МІО на 2020 

рік 

грудень  

2019 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

. 

 

Розроблено план 

роботи щодо 

виконання функцій 

відділу моніторингу і 

оцінки КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я» 

Розроблено план Підготовку звіту заплановано на 

грудень 2019 року 

 

 

Начальник відділу моніторингу та оцінки Центру          Р. Чхетіані 


