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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Вступ 
 
Це запрошення до подання проєктних пропозицій адмініструється проєктами ПРООН «Громадянське 
суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» та  «Надання послуг з організації та проведення 
процедур закупівель Міністерству охорони здоров’я України», які є частиною Програми зі зміцнення 
демократичного врядування ПРООН. Метою цієї програми є допомога уряду, громадянському суспільству та 
народу України у розвитку демократичних політик та практик, необхідних для прискорення прогресу в галузі 
сталого розвитку людства. Це передбачає забезпечення прав людини та гендерної рівності, підтримку 
антикорупційних ініціатив, сприяння тому, щоб усі громадяни України могли захистити свої права, розвиток 
законодавчої гілки влади та розширення можливостей громадянського суспільства і молодих активістів та 
активісток.  
 
Проєкт «Громадянське суспільство задля посилення демократії та прав людини в Україні», що фінансується 
Міністерством закордонних справ Данії та реалізується ПРООН в Україні, заснований на досягненнях 
попереднього проєкту «Демократизація та права людини в Україні» (2013-2016). Це загальнодержавна 
п’ятирічна ініціатива, що реалізується в період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2022 року. Метою проєкту є 
розвиток інституційної спроможності  представників громадянського суспільства в регіонах у сферах 
демократизації та забезпечення прав людини для посилення їхнього впливу на процес реформування в країні, 
шляхом кращої координації, мережевої співпраці, а також для впровадження більш інклюзивного, 
демократичного врядування, заснованого на забезпечені прав людини.  
 
У 2015 році Міністерство охорони здоров’я України звернулося до міжнародних організацій, включно з ПРООН, 
із проханням підтримати процес державних закупівель медичних препаратів. Починаючи з 2015 року, ПРООН 
щорічно здійснює закупівлю низки лікарських засобів та супутніх медичних товарів за кошти державного 
бюджету, як тимчасове рішення у рамках Проєкту «Надання послуг з організації та проведення процедур 
закупівель Міністерству охорони здоров’я України». За підтримки ПРООН поступово формується національна 
програма медичних закупівель, заснована на дотриманні міжнародних стандартів та використанні кращих 
світових практик. 
 
Підтримка ПРООН, що надається МОЗ покликана також допомагати міністерству забезпечувати прозорість та 
чесність процесу закупівель лікарських засобів та медичних виробів за 27 Державними програмами закупівель 
медичних препаратів. Серед медикаментів, які закуповує ПРООН, є засоби для лікування таких захворювань, як 
туберкульоз, гепатит, гемофілія та рідкісні захворювання. ПРООН допомагає МОЗ розбудовувати структурну та 
кадрову спроможність щодо планування, прогнозування, контролю і оцінювання процесу закупівель для 
забезпечення прозорих і економічно ефективних закупівель, а також поступової передачі закупівельних 
повноважень урядовим інституціям. ПРООН відіграє важливу роль у процесі реформування національної 
системи закупівель та розвитку її потенціалу. 
 
1.2  Загальна інформація 
 
ПРООН сприяє Уряду України та неурядовим організаціям у процесі захисту прав найвразливіших категорій 
пацієнтів на доступність лікарських препаратів. Одним з найважливіших компонентів Проєкту «Надання послуг 
з організації та проведення процедур закупівель Міністерству охорони здоров’я України» є розвиток процесу 
державних закупівель у галузі охорони здоров’я України, щоб гарантувати доступ усіх громадян до 
найнеобхідніших лікарських засобів та  медичних виробів. 
 
З цією метою, у період з 2017 по 2019 рік ПРООН надавала на конкурсній основ малі гранти пацієнтським 
організаціям. Як результат, було проведено три раунди громадського моніторингу доставки та наявності 
лікарських засобів на місцевому рівні по всій Україні (2017: 1-й раунд – у Львівській, Полтавській, Харківській та 
Черкаській областях було проведено моніторинг наявності та доступності препаратів для лікування 
онкологічних захворювань у дорослих та препаратів для дітей, хворих на гепатит; 2018: 2-й раунд – у 
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Чернігівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях відбувся моніторинг препаратів для 
лікування онкологічних захворювань у дітей та гемофілії у дорослих; 2019: 3-й раунд – у Черкаській, 
Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, 
Житомирській та Львівській областях НУО аналізували наявність та доступність препаратів для хворих на 
гепатити В та С, розлади аутистичного спектру, дитячу онкологію, рідкісні захворювання (мукополісахаридоз, 
легеневу артеріальну гіпертензію, муковісцидоз  у дітей та дорослих, бульозний епідермоліз), дитячу гемофілію, 
гемофілію у дорослих, ювенільний ревматоїдний артрит, а також наявність діагностичних реагентів для 
масового скринінгу новонароджених на фенілкетолурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та 
адреногенітальний синдром. Щодо медикаментів для лікування орфанних захворювань, у 2019 моніторинг було 
проведено у 24 областях України та місті Київ. Більше інформації можна знайти у Додатку І. Реалізація такої 
програми не тільки забезпечила оцінку ефективності доставки закуплених лікарських засобів, але й сприяла 
посиленню потенціалу пацієнтських НУО щодо проведення публічного моніторингу закуплених лікарських 
засобів на місцевому рівні. 
 
У 2020 році ПРООН має намір провести четвертий раунд програми малих грантів на конкурсній основі і надати 
українським НУО до 6 грантів.  
 
1.3 Мета та завдання програми 
 
Мета: 
 

1. Отримати дані щодо доставки та наявності ліків, закуплених ПРООН та іншими спеціалізованими 
організаціями за бюджетні кошти МОЗ, до складів та закладів охорони здоров'я у регіонах: своєчасність 
доставки та наявність ліків для пацієнтів. 

 
2. Зміцнення потенціалу неурядових, зокрема пацієнтських організацій, щодо захисту прав 

найвразливіших груп пацієнтів на доступ до медикаментів, визначених законодавством безкоштовними. 
 
Основні завдання:  

1. Обрати нозологію та регіони (перелік додається нижче), з якими готова працювати організація та подати 
заповнену заявку відповідно до наведених інструкцій 1. 

2. Спираючись на методологію, інструменти та інструкції ПРООН, проводити у встановлені терміни 
моніторинг планування, доставки та наявності лікарських засобів, закуплених ПРООН для Міністерства 
охорони здоров’я (на національному, регіональному, районному рівнях та на рівні лікарень) щодо 
певної конкретної програми або декількох програм. Моніторинг має охоплювати щонайменше наступні 
теми: Які медичні установи у регіонах отримали ліки та у якому обсязі; Відповідність кількості 
замовлених медикаментів фактичній кількості отриманих; Термін доставки з центральних складів у 
регіони та/або лікарні; Проблеми, які виникали у процесі розподілу та доставки препаратів до медичних 
закладів в регіонах. 

3. Проаналізувати інші питання, пов'язані з доставкою та розподілом лікарських засобів, рівнем 
прозорості, обізнаністю лікарів, пацієнтів та інших зацікавлених сторін щодо наявності безкоштовних 
ліків. А також проаналізувати рівень використання платформи E-liky.in.ua, збір найкращих практик 
тощо). 

4. Підготувати висновки та рекомендації, а також можливі подальші кроки за результатами моніторингу 
постачання ліків, закуплених ПРООН для МОЗ. 

 
Пріоритети громадського моніторингу медикаментів у 2020 році 

Нозологія Онкозахворювання (у дорослих та 
дітей), Церебральний параліч, 
Гемофілія (у дорослих та дітей), 
Гепатити В і С (у дорослих та дітей), 
Розсіяний склероз 

Очікується, що організації, які 
братимуть участь, охоплять 
одну або декілька нозологій 
залежно від розповсюдженості 
захворювання. Список 

 
1. ПРООН буде співпрацювати з обраними організаціями для розвитку їх потенціалу щодо здійснення громадського моніторингу. Таким 
чином, представники організацій мають брати участь у організаційних зборах, а також  тренінгах та заходах з підготовки та розбудови 
потенціалу, дистанційно або фізично. 
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 медикаментів, які закуповує 
ПРООН, можна знайти на 
нашому сайті 

Кількість областей Від трьох областей до всіх регіонів 
України  

Повинні охоплювати різні 
регіони країни, а також, в 
ідеалі, включати регіони, які 
були охоплені на попередніх 
етапах програми громадського 
моніторингу (Див. Додаток I) 

Кількість проведених 
інтерв'ю (з лікарями, 
пацієнтами та іншими 
зацікавленими 
сторонами) 

Залежно від типу та кількості 
нозологій (до 400 інтерв'ю, 
наприклад, для онкологічних 
захворювань у дорослих, або 
менше для хвороб із нижчою 
розповсюдженістю) 

Точну кількість пацієнтів, які 
мають бути опитані по кожній 
нозології, буде уточнювати 
ПРООН   

 
 
Заявки на участь у відборі приймаються до 7 вересня 2020 року (18:00 по Київському часу) 
 
Термін виконання проєкту:  2 місяці від дня підписання угоди. 
 
Максимальна сума бюджету заявки не повинна перевищувати 5 000 доларів США за один грант. Виплата 
коштів буде здійснюватися у національній валюті (українська гривня) за операційним курсом валют ООН на день 
виплати. Поточний обмінний курс по країнам можна побачити на офіційному сайті UNORE. 
 
ПРООН вибере не більше 6 заявок, які відповідають вимогам програми. 
 

2. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 
 
2.1. Загальні критерії 
 
До участі в цьому конкурсі запрошуються організації, які відповідають наступним загальним критеріям: 

 Мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні; 
 Мають не менше 2 років підтвердженого досвіду з розробки та управління проєктами, програмами та 

грантами у сфері охорони здоров'я, у галузі громадського здоров'я, у галузі забезпечення соціальних 
прав та прав у сфері охорони здоров’я, у сфері моніторингу реалізації грантів в регіонах; 

 Мають досвід впровадження і звітування щодо схожих проєктів. Досвід  моніторингу і оцінювання, або 
досвід проведення досліджень буде вважатися сильною перевагою. 

 
Очікується, що організація призначить щонайменше одного експерта для загального управління командою 
проєкту, планування і контролю, звітування ПРООН і виконання інших функцій з проєктної координації. 
 
Заявки, надіслані ПРООН в рамках цього конкурсу грантів повинні містити резюме ключових осіб-виконавців 
проєкту. 
 
Передбачається, що організація знається на необхідних фінансових процедурах і може належним чином 
отримати та використати кошти, надані в рамках гранту. 
 
Пропозиції від організацій, які не відповідають вищезазначеним вимогам, не розглядатимуться.  
 
 
2.2. Критерії  витрат 
 
Прийнятними вважаються витрати, які: 
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 необхідні для провадження проєктної діяльності; 
 відповідають принципам доцільності та відповідності, включаючи принцип «найвища якість за 

найнижчу ціну» і принцип ефективності витрат; 
 задокументовані належним чином, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною 

документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 
 
Кошти, надані через грант ПРООН, можуть бути використані виключно для оплати: 

 роботи персоналу організації (основні виконавці проєкту, наприклад, директор або керівник відділу, 
особи, відповідальні за організацію, із зазначенням відсотку залученості до реалізації проєкту, а також 
залучені експерти). Адміністративні витрати не мають перевищувати 10% від загального кошторису) 

 комунікаційних та інформаційних послуг; 
 закупівлі консультативних послуг, за умови їх необхідності для досягнення проєктних цілей; 
 оренди та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проєктними заходами; 
 друкарських, типографських/копіювальних послуг та офісного приладдя; 
 транспортних витрат, необхідних для впровадження проєкту. 

 
Вважаються неприйнятними витрати, пов’язані з: 

 підготовкою проєктної пропозиції для участі у конкурсі; 
 науковими дослідженнями; 
 сплатою боргів; 
 купівлею офісного обладнання; 
 відшкодуванням витрат, пов’язаних з коливанням валютного курсу. 

 
Витрати в рамках підтриманих проєктів будуть вважатися прийнятними тільки за умови, якщо вони 
здійснюватимуться  відповідно до Правил та процедур ПРООН щодо здійснення фінансових транзакцій та 
звітування ОГС-грантерів.   

 
 
3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 
Це оголошення буде розміщено на наступих вебсайтах: 

 ПРООН в Україні: www.undp.org.ua; 
 Ресурсний центр ГУРТ: www.gurt.org.ua; 
 Портал «Громадський Простір»: www.civicua.org; 
 Портал «Простір»: www.prostir.ua 

 
Проєктні пропозиції (заявки) слід подавати українською або англійською мовами згідно з вимогами цього 
запрошення та Формою проектної пропозиції. Запрошення до участі у конкурсі та Форму (додатки у форматах 
Word та Excel) можна завантажити за посиланнями, вказаними вище. 
 
Пакет документів має містити: 
1. Заповнену проєктну пропозицію (із зазначенням обраних нозологій та регіонів, де організація може 
працювати, бюджетом та іншою необхідною інформацією) із усіма відповідними додатками (у форматі 
Microsoft Word). 
2. Відскановану копію статуту організації (формат PDF); 
3. Відскановану копію свідоцтва про державну реєстрацію організації (формат PDF); 
4. Відскановану копію довідки про відкриття банківського рахунку (формат PDF); 
5. Резюме ключових спеціалістів та іншого залученого персоналу (експерти та бухгалтер), які будуть брати участь 
в проекті (в форматі Microsoft Word або PDF).  
6. Два рекомендаційних листи  від попередніх донорів або одержувачів послуг із зазначенням їх контактної 
інформації. 
7. Аналітичні матеріали, що відповідають тематиці проєкту (дослідження, звіти та інше), раніше створені 
організацією. 
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Пакет документів має бути надіслано на електронну адресу grants.ua@undp.org із зазначенням наступного 
тексту у темі листа: «Заявка на конкурс «Громадський моніторинг доставки та наявності лікарських засобів на 
місцевому рівні». Максимальний розмір пакету документів не повинен перевищувати 10 МВ. 
 
Заявки, надіслані у паперовому форматі, або такі, що не відповідають вимогам електронної заявки, 
розглядатися не будуть.  Усі заявки повинні бути надіслані ПРООН не пізніше 18:00 (за київським часом) 7 
вересня 2020 року. Заявки, які надходитимуть після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. 
 
2 вересня 2020 року о 10:00 буде проведено онлайн консультацію, в ході якої можна буде отримати відповіді  
на запитання, які можуть виникнути в ході заповнення заявки. Щоб зареєструватися на онлайн консультацію, 
просимо Вас надіслати запит контактній особі, зазначеній нижче, не пізніше ніж за 24 години до консультації. У 
текстовому полі вкажіть назву ОГС, а також ім’я, адресу електронної пошти та контактний номер телефону 
особи, яка буде брати участь у консультації від імені організації, а також перелік Ваших запитань. Дистанційна 
консультація буде проводитися одночасно для всіх зареєстрованих учасників. 
 
Контактна особа: Анна Пилипчук, Програмний асистент із управління даними, моніторингу та оцінювання: 
anna.pylypchuk@undp.org, grants.ua@undp.org 
 
 
4.  ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 
Критерії оцінювання заявок 
Проєктні заявки будуть оцінюватись ПРООН за наступними критеріями: 

 Відповідність проєктної заявки поставленому завданню (наприклад, нозології та географічний діапазон); 
 Доведена спроможність команди впоратись із завданнями, вказаними у заявці (наприклад, кількість 

персоналу в команді та досвід залучених працівників); 
 Продемонстрований досвід співпраці з ключовими зацікавленими сторонами на регіональному рівні; 
 Якість систем та процесів фінансового менеджменту (наприклад, бюджетування, моніторинг, облік та 

звітність, системи внутрішнього контролю, закупівлі, антикорупційні заходи); Послідовність 
бухгалтерського обліку та висока якість фінансових документів. 

 
По закінчені кінцевого терміну подачі заявок, ПРООН проаналізує їх відповідно до вищезазначених критеріїв. 
На цьому етапі ПРООН може за необхідності запитувати додаткову інформацію від заявників. 
 
 
5. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ 
 
5.1. Моніторинг та оцінювання 
 
Отримувач гранту відповідає за здійснення моніторингу своєї діяльності у рамках гранту та оцінювання її 
результатів. Проєкт ПРООН провадитиме моніторинг грантового проєкту використовуючи звіти грантерів, за 
результатами зустрічей з працівниками проєкту та їхніми  партнерами, а також через участь у проєктних заходах 
та можливих аудиторських послугах. 
 
5.2. Звітування 
 
Грантер має подати наступні звіти: 
 

 Короткострокові звіти на вимогу у період виконання проєкту (раз на місяць); 
 Заключний звіт, який має включати опис заходів, розроблені інструменти, результати моніторингу та 

аналізу, висновки і рекомендації;  
 Фінансовий звіт за весь період контракту. 

 
Додаток I 
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Додаток I: Огляд програми малих грантів з громадського моніторингу (2017-2019) 
 

Програма 
Міні-грант 2017 

область 
Міні-грант 2018 

область 
Міні-грант 2019 

область 

Хіміотерапевтичні препарати, 
радіофармпрепарати та препарати 
супроводу для лікування онкологічних 
хворих 

Черкаська, 
Харківська, 
Львівська, 
Полтавська 

    

Медикаменти для лікування дорослих 
хворих на муковісцидоз     Вся Україна 

Медикаменти для лікування дорослих 
хворих на гемофілію   

Чернігівська, 
Дніпропетровська, 
Вінницька, Запорізька  

Черкаська 

Медикаменти для хворих на вірусні 
гепатити В і С     

Миколаївська, 
Херсонська, 
Тернопільська, 
Хмельницька, 
Рівненська  

Медикаменти для громадян, які 
страждають на легеневу артеріальну 
гіпертензію 

    Вся Україна 

Лікарські засоби для хворих на розлади 
психіки та поведінки із спектра аутизму     

Миколаївська, 
Херсонська, 
Черкаська 

Медикаменти для хворих на 
церебральний параліч       

Лікарські засоби та медичні вироби для 
лікування дітей, хворих на онкологічні та 
онкогематологічні захворювання 

  
Чернігівська, 
Дніпропетровська, 
Вінницька, Запорізька 

Черкаська, 
Волинська, 
Рівненська, 
Вінницька, 
Чернігівська 

Медикаменти для дітей, хворих на 
муковісцидоз     Вся Україна 

Медикаменти для дітей, хворих на 
хронічний вірусний гепатит 

Черкаська, 
Харківська, 
Львівська, 
Полтавська  

    

Лікарські засоби для дітей, хворих на 
гемофілію     

Черкаська, 
Волинська, 
Рівненська, 
Вінницька, 
Чернігівська  

Медикаменти для хворих на нанізм 
різного походження       

Медичні вироби для громадян, які 
страждають на бульозний епідермоліз     Вся Україна  

Медикаменти для громадян, які 
страждають на хворобу Гоше       

Медикаменти та дрібний лабораторний 
інвентар для забезпечення проведення 
лікування безплідності жінок методами 
допоміжних репродуктивних технологій 

      

Лікарські засоби для лікування хворих на 
резистентну форму ювенільного 
ревматоїдного артриту 

    

Рівненська, 
Житомирська, 
Хмельницька, 
Волинська, Львівська 
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Медикаменти для громадян, які 
страждають на мукополісахаридоз     Вся Україна 

Медикаменти для лікування хворих на 
розсіяний склероз       

Медикаменти для громадян, які 
страждають на орфанні метаболічні 
захворювання 

      

Медикаменти для дітей, хворих на 
первинні (вроджені) імунодефіцити 

  
    

Реактиви для проведення масового 
скринінгу новонароджених     Черкаська 

Медикаменти для лікування 
туберкульозу       

Медикаменти та медичні вироби для 
хворих у до- та післяопераційний період 
з трансплантації 

      

 


