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Послуги ПРООН із закупівель:

тимчасовий інструмент для здійснення реформи
закупівель

• 8 національних 
програм

• 166 пунктів

Послуги із 
забезпечення 
закупівель для 
Міністерства 

охорони здоров'я 
(2015 р.)

• більш 21 
національної
програмі

• понад 220 пунктів

Послуги із 
забезпечення 
закупівель для 
Міністерства 

охорони здоров'я 
(2016-2019 рр.)

Запровадження реформи

Робоча група з реформування закупівель
Міністерства охорони здоров'я

Заходи щодо покращення знань та 
укріплення потенціалу

Міжвідомча місія ООН (ЮНІСЕФ, ВООЗ, 
ПРООН)

Цифрове управління залишками (веб 
платформи)



Робоча група Міністерства охорони здоров'я

• Стратегія та план дій по реформуванню системи закупівлі в сфері охорони здоров’я.

• Створення Централізованої закупівельної організації (поданий у відповідні
міністерства для затвердження)

• Оцінка вразливості сектора закупівель в галузі охорони здоров’я

Заходи з укріплення потенціалу

• Семінар для представників МОЗ по сталим закупівлям

• Семінар з питань корупцією для працівників МОЗ

• Прес-тур по ТБ і заходи для ЗМІ

Міжвідомча місія ООН (березень 2016): ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН

• Міжнародні дослідницька Місія (5 міжнародних експертів)

• Підготовлений Звіт Місії направлений МОЗ

Цифрове управління стоками (залишками):

«Відкриті ліки» (сайт та мобільні додатки для використовування пацієнтами),

Цифрова платформа стоків (державне підприємство «Укрвакцина»)



Робоча група, що складається з 
працівників Міністерства 
охорони здоров'я, Міністерства 
економіки, ПРООН, ЮНІСЕФ, 
експертів ВООЗ, організацій 
пацієнтів, компаній та інших 
зацікавлених сторін, розробила
Концепцію для створення 
Агентства із закупівель товарів 
медичного призначення:

• Розробка структури та
функціональних обов’язків для
співробітників

• Розробка внутрішніх процедур 
функціонування Агенства

• Перегляд основ законодавства 
для роботи Агенства

• Проведення інформаційної
кампанії на стадії реформування 
механізмів закупівель.



•

•

•

•

•

•

•

Заходи
з укріплення потенціалу



• Тісна співпраця зі службами зв'язків з 
громадськістю основних зацікавлених сторін
(Міністерство охорони здоров'я, організації 
пацієнтів, міжнародні агенції).

• Активний обмін інформацією через канали 
ПРООН: публікація статей на сайті ПРООН, 
повідомлень у Твітері, дописів на офіційній 
сторінці у Фейсбуку

• Опублікування найбільш важливих прес-релізів 
на веб-сайті Міністерства охорони здоров'я

• Організація заходів, що становлять інтерес для 
ЗМІ – прес-тур про туберкульоз для журналістів 
(28-29 листопада)

• Заходи, що становлять інтерес для ЗМІ, 
організовані спільно з іншими проектами ПРООН 
та агенціями ООН/іншими зацікавленими 
особами.



« »

Унікальна система моніторингу 
наявності запасів ліків на всіх 

рівнях (регіони, лікарні)

Збір інформації про брак ліків в 
регіонах для планування та 

прогнозування закупівель на 
національному рівні

Відкритий веб-доступ до 
запасів безкоштовних ліків

(за державними програмами) 
в кожній лікарні України

Використання технологій: 
MySQL, PHP, YII, JavaScript, 

jQuery, HTML, CSS.

Успішне створення пілотного 
веб-сайту в Одесі 

liky.odessa.ua



Пріоритети в підготовці та проведенні 
закупівельного циклу 2016

Підготовка тендерів, після  на міжнародному досвіді/експертизі/допомозі

Проведення найбільш ефективних тендерів Вибір постачальника та підписання контракту

Відходити від підходу «авральних» закупок до планових закупок 

Міжнародні експерти входять до номенклатурних груп
Розробити чіткі рекомендації по плануванню/проведенню 

державних закупівель та їх строкам

Пріоритет 2016 та в подальшому: реформування системи закупок

Адаптація міжнародного досвіду реформування Зміна державної системи закупівель



1. Забезпечити підтримку і технічну допомогу Міністерству 
охорони здоров'я щодо розвитку та реалізації реформи 
державних закупівель у секторі охорони здоров'я

2. Розробити та впровадити інноваційні цифрові технології 
для програми електронної охорони здоров'я та електронної 
системи закупівель

3. Проводити просвітницькі кампанії з питань закупівель 
препаратів медичного призначення і забезпечення якості 
лікарських засобів






