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1. ВСТУП 

1.1. Про проект ПРООН «Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель для Міністерства 
охорони здоров’я України»  
У 2015 році Міністерство охорони здоров’я України звернулось до міжнародних організацій та ПРООН зокрема 
з проханням підтримати процес медичних закупівель,  З 2015 року ПРООН в Україні проводить щорічні закупівлі 
ряду лікарських засобів і виробів медичного призначення за кошти держбюджету як невідкладний захід. За 
підтримки ПРООН, та опираючись на міжнародні стандарти, поступово було створено національне агенство 
закупівель МоЗ.  
 
Підтримка, яка надається ПРООН Міністерству Охорони Здоров’я також має на меті досягнення таких цілей:  
(і) підтримувати МОЗ в прозорому та чесному процесі закупівель лікарських засобів та виробів медичного 
призначення в рамках обраних державних програм у галузі охорони здоров’я;  
(іі) розбудовувати структурну та кадрову спроможність щодо забезпечення, планування, прогнозування, 
контролювання і оцінювання постачань для забезпечення прозорих і економічно ефективних закупівель у МОЗ;  
(ііі) поступово передавати функції з закупівель, при цьому підтримуючи здійснення процесів закупівель, і 
підтримуючи підрозділ закупівель МОЗ;  
(іv) підтримувати у МОЗ подальшу реформу національної системи закупівель і забезпечення якості та процесів 
розбудови спроможності;  
(v) за наявності технічних знань і досвіду ВООЗ забезпечувати зміцнення потенціалу системи управління 
закупівлями та ланцюгом постачання у контексті ширшої ініціативи, спрямованої на зміцнення системи охорони 
здоров’я України та запровадження послідовної політики у фармацевтичній галузі. 
 
1.2  Загальна інформація 
 
ПРООН підтримує зусилля Уряду України та неурядових організацій щодо захисту прав найбільш вразливих 
категорій пацієнтів у їхньому доступі до медикаментів за прийнятною ціною. Для забезпечення прозорості та 
ефективного урядування ПРООН підтримала створення двох електронних систем контролю за залишками 
медичних препаратів  (E-Stock та Eliky.in.ua).  Наразі, для підтрики реформ, що відбуваються розробляється 
професійна система цифрового управління запасами E-Stock. 
 
Система онлайн контролю наявності медичних препаратів на складах Eliky.in.ua дозволяє проводити моніторинг 
в режимі реального часу та мати доступ до інформації про медичні запаси, як одного з елементів здійснення 
реформи. Ця система має на меті покращити процес державних закупівель та дозволяє ефективно прогнозувати 
та планувати необхідні закупівлі на національному та місцевому рівнях. На даний момент пацієнти можуть 
отримувати інформацію щодо того які медикаменти закуповувались за кошти держбюджету та перебувають у 
наявності у медичних закладах країни. 
 
Як один з компонентів проекту щодо прозорості державних закупівель для системи охорони здоров’я України, 
впродовж 2017-18 років, ПРООН надала гранти на конкурсній основі вісьмом НУО. Як результат, у 8 областях 
України було проведено два раунди інноваційного публічного моніторингу щодо постачань, наявності та 
використання медикаментів на місцевому рівні (1 раунд – у Львівській, Полтавській, Харківській та Черкаській 
областях щодо медикаментів для дорослих хворих на онкологічні захворювання та дітей хворих на гепатит у 
2017 році, 2 раунд – у Чернігівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо медикаментів 
для дітей хворих на онкологічні захворювання та гемофілію у дорослих у 2018 році). Такий моніторинг не тільки 
зробив оцінювання постачання закуплених ліків, а також зміцнив спроможність пацієнтів-членів НУО проводити 
публічний моніторинг закуплених ліків на місцевому рівні.  
 
У 2019 році ПРООН має намір провести третій раунд програми міні-грантів на конкурсній основі у кількості до 6 
грантів, які надаватимуться НУО з усієї України. Ми закликаємо потенційних переможців грантової програми 
обрати конкретну нозологію (бюджетну програму), або кілька програм, та регіон для впровадження проектів. 
Перевага буде надаватися нозологіям, які не досліджувались раніше. 
 
 
1.3 Мета та завдання конкурсу 
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Мета: Отримати дані щодо доставки ліків, придбаних ПРООН за бюджетні кошти МОЗ, до складів та закладів 
охорони здоров'я в регіонах: своєчасність доставки, кількісні показники та наявність ліків для пацієнтів. 
 
Зміцнення потенціалу неурядових організацій, що захищають права пацієнтів. 
 
Основні завдання:  

1. Обрати одну або кілька бюджетних програм (перелік прикріплений нижче), а також регіон/ кілька 
регіонів, де буде здійснюватися моніторинг (у випадку невеликої вибірки, наприклад, серед орфанних 
захворювань) та, опираючись на методологію ПРООН, підготувати заявку із проведення громадського 
моніторингу. 

2. Провести моніторинг повного циклу планування, доставки наявності та використання лікарських засобів, 
закуплених ПРООН для Міністерства охорони здоров’я та з можливих інших джерел державних 
закупівель (обласного, районного або лікарняного рівня) по програмі або кількох програмам. 
Моніторинг повинен стосуватися щонайменше таких питань: які медичні установи у регіонах отримали 
ліки та у якому обсязі, відповідність кількості замовлених на етапі планування медикаментів фактичній 
кількості отриманих; час доставки з центру у регіони та/або лікарні; проблеми, які з’являлись на етапі 
розподілення. 

3. Вивчити інші питання, пов'язані з доставкою та розподіленням лікарських засобів (рівень прозорості, 
обізнаність лікарів та пацієнтів щодо існування безкоштовних ліків, використання платформи E-liky.in.ua, 
найкращих практик, тощо). 

4. Підготувати висновки та рекомендації, а також можливі подальші кроки за результатами моніторингу 
постачання ліків, придбаних ПРООН для МОЗ з точки зору наявності та своєчасності доставки 
життєвоважливих ліків для пацієнтів. 

 
Заявки на конкурс приймаються до 8 вересня 2019 року. 
 
Термін виконання проекту:  2 місяці від дня підписання угоди. 
 
Максимальний бюджет заявки не повинен перевищувати 120 000 грн. на один грант. 
 
ПРООН підтримає не більше 6 заявок залежно від якості та ефективності пропонованого підходу. 
 

2. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 
 
2.1. Загальні вимоги до організацій 
 
До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються організації, які: 

 Мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні; 
 Мають досвід активної роботи у розробці та управлінні проектами, програмами та грантами у сфері 

охорони здоров'я, громадського здоров'я, соціальних та медичних питань, моніторингу реалізації гранту 
в регіоні не менше 2 років; 

 Мають підтверджену історію співпраці з міжнародними донорами, досвід впровадження відповідних 
проектів і звітування. Досвід роботи у моніторингу і оцінюванні, або досвід проведення досліджень буде 
вважатися сильною перевагою. 

 
Очікується, що організація призначить щонайменше одного експерта для загального управління командою 
проекту, планування і контролю, звітування до ПРООН і виконання інших функцій проектної координації. 
 
Заявки, надіслані ПРООН в рамках цього конкурсу грантів повинні містити резюме ключових осіб-виконавців 
проекту. 
 
Передбачається, що організація володіє відповідними фінансовими процедурами і може належним чином 
прийняти та використати кошти, надані в рамках гранту. 
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Пропозиції від організацій, які не відповідають вищенаведеним вимогам, не розглядатимуться.  
 
2.2. Дозволені витрати 
 
Прийнятними вважаються витрати, які: 

 необхідні для провадження проектної діяльності; 
 відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включаючи принципи «найвища якість за 

найнижчу ціну» і ефективності витрат; 
 коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією 

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

 праці персоналу організації та залучених експертів (основні виконавці проекту з вказанням % зайнятості 
в проекті. Адміністративні витрати не мають перевищувати 10% запитуваної суми) 

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

 
Вважаються неприйнятними витрати, пов’язані з: 

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

 
Витрати в рамках підтриманих проектів вважатимуться прийнятними тільки за умови, якщо вони будуть 
здійснені у відповідності до Правил та процедур ПРООН щодо здійснення фінансових транзакцій та звітування 
ОГС-грантерів.   

 
 
3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 
Дане запрошення буде розміщено на веб-сайтах наступних організацій: 

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

 
Проектні пропозиції (заявки) слід подавати українською мовою згідно з вимогами даного Запрошення та 
Формою проектної пропозиції (Додаток  І). Запрошення до участі у конкурсі та Форму можна завантажити з 
вказаних Інтернет-сторінок. 
 
Пакет документів повинен складатись з: 
1. Заповненої проектної пропозиції (з необхідним поясненням обраної нозології, вибірки, регіону/-ів та 
бюджетом) із усіма необхідними додатками включаючи органіграму/ у форматі Microsoft Word). 
2. Сканованої копії статуту організації (формат PDF); 
3. Сканованої копії свідоцтва про державну реєстрацію організації (формат PDF); 
4. Сканованої копії довідки про відкриття банківського рахунку (формат PDF); 
5. Резюме запропонованих спеціалістів для впровадження проекту , керівника та бухгалтера проекту (форматі 
Microsoft Word або PDF).  
6. Двох рекомендацій від попередніх донорів. 
7. Відповідних тематиці проекту аналітичних матеріалів, які раніше готувала Ваша організація. 
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Пакет документів потрібно надсилати за адресою yuliia.radchenko@undp.org, anna.pylypchuk@undp.org, 
зазначивши у темі листа «Подання на конкурс «Громадський моніторинг доставки, наявність та використання 
лікарських засобів на місцевому рівні». Загальна кількість відправлених документів не повинна перевищувати 
10 Мб. 
 
Заявки, надіслані у паперовому форматі чи ті, які не відповідають вимогам електронної заявки, розглядатися не 
будуть.  Усі заявки повинні надійти до ПРООН не пізніше 18:00 (київський час) 8 вересня 2019 року. Заявки, що 
надійдуть після зазначеного терміну, не розглядатимуться. 
 
 
4.  ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 
Критерії оцінки 
Проектні пропозиції будуть оцінюватись ПРООН за наступними критеріями: 

 Якість та відповідність проектної пропозиції поставленому завданню; 
 Наявна і продемонстрована спроможність запропонованої команди впоратись з заходами, що описано 

в проектній пропозиції; 
 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. 

 
Після закінчення кінцевого терміну подачі спеціалісти ПРООН перевірять заявки за вищенаведеними 
критеріями. На цьому етапі ПРООН може вимагати додаткової інформації від заявників на власний розсуд. 
 
 
5. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 
 
5.1. Моніторинг та оцінка 
 
Отримувач гранту відповідає за здійснення моніторингу впровадження проекту та оцінювання його результатів. 
Проект ПРООН провадитиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з 
працівниками проекту та їхніми  партнерами, а також через участь у проектних заходах. 
 
5.2. Звітування 
 
Грантоотримувач  подаватиме наступні звіти: 
 

 Короткі звіти на вимогу в період виконання проекту (раз на місяць); 
 Заключний звіт, має включати опис заходів, розроблені інструменти, результати моніторингу та аналізу, 

висновки і рекомендації не пізніше 8 грудня 2019р..  
 Фінансовий звіт за весь період контракту не пізніше  8 грудня 2019р. 
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Додаток I 
 

Проект ПРООН «Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерству 
охорони здоров’я України» 

 
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ГРАНТОВОМУ КОНКУРСІ 

 
Громадський моніторинг доставки, наявності та використання лікарських засобів на місцевому 

рівні  
ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  

 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАЯВНИКА  
 
Офіційна повна назва організації  
Юридичний статус організації  
Рік створення та реєстрації  
Державний ідентифікаційний код 
(ЄДРПОУ) 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
керівника організації 

 

Юридична адреса організації 
(поштовий індекс, область, місто, 
вулиця, будинок/офіс) 

 

Фактична адреса (якщо 
відрізняється від вище наведеної 
- поштовий індекс, область, 
місто, вулиця, будинок/офіс) 

 

Телефон (+380хххх)  
Факс (+380хххх)  
Адреса електронної пошти 
керівника організації  

 

Адреса веб-сторінки  
Сфера діяльності  
Середній річний бюджет  
Основні джерела фінансування  
Опишіть головні активи вашої 
організації: кількість постійного 
персоналу, офісне приміщення, 
обладнання. 

 

Будь-ласка, зазначте імена та 
контактні дані для трьох 
організацій, які можуть 
рекомендувати вашу 
організацію. У кожному випадку, 
будь-ласка, вкажіть контактну 
особу для довідкового контакту. 

 

 
 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ  
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Назва проекту   

Запропонований бюджет проекту у 
грн.) 

 

Розмір очікуваного фінансування 
від ПРООН (у грн) 

 

Запропонований термін 
впровадження проекту 

 

 
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 
Назва проекту    

Короткий опис проекту (до 300 
слів) 
 
Будь ласка, базуючись на доданій 
методолоії ПРООН коротко 
опишіть цілі проекту, головні 
заходи та очікувані результати. 
Обовязково зазначте: 
1. нозологію (бюджетну програму 
які виконує ПРООН; у додатку) 
моніторингу 
2. кількість пацієнтів (вибірка) 
3. регіон/кілька регіонів у разі 
малої кількості пацієнтів 
4. іншу важливу інформацію 
5.бюджет проекту (дивись нижче) 
 

 

Загальна інформація про 
діяльність організації та 
попердній досвід, що 
сприятиме виконанню проекта 

(до 200 слів) 
 
1. Опишіть головні сфери 
професійної діяльності вашої 
організації та її спеціалізацію у 
відповідності до сфер, 
визначених даним запрошенням 
до подання проектних 
пропозицій.  Опишіть місію вашої 
організації.  
2. Визначте головні групи 
цільової аудиторії та партнерів 
вашої організації. 
3. Поясніть, яких внутрішніх та 
зовнішніх експертів ваша 
організація залучає до своєї 
роботи.  
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4. Надайте короткий перелік 
трьох поточних або нещодавніх 
проектів вашої організації які 
реалізовуються чи 
реалізовувались за підтримки 
міжнародних чи місцевих 
донорських організацій.  
5. Надайте посилання на/додайте 
дослідження або інші аналітичні 
матеріали, виконані вашою 
організацією 
 
Мета та завдання проекту (до 
150 слів) 
 
Опишіть цілі та завдання вашого 
проекту. 
 

 

Опис заходів проекту (до 500 
слів) 
 
Будь ласка, опишіть заходи 
проекту у відповідності до 
розділу 1.3 запрошення до 
подання проектних пропозицій. 
 
Детально аргументуйте: 
1. нозологію (бюджетну програму 
які виконує ПРООН; у додатку) 
моніторингу 
2. кількість пацієнтів (вибірка) 
3. регіон/кілька регіонів у разі 
малої кількості пацієнтів 
4. іншу важливу інформацію 
5.бюджет проекту (дивись нижче) 
 

 

Робочий план проекту (до 1000 
слів) 
Надайте, будь ласка, робочий 
план проекту у відповідності до 
такого формату – головні етапи 
роботи, їхній зміст, період 
впровадження,  відповідальні за 
впровадження, очікувані 
результати та засоби 
вимірювання/підтвердження 
отриманих результатів)  
 

 

Яким чином у вашому проекті 
інтегровано ґендерний підхід? 
(до 100 слів) 
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Яким чином у вашому проекті 
інтегровано підхід, який базується 
на правах людини? (до 100 слів) 
 

 

Майбутня діяльність (до 100 
слів) 
 
Опишіть, як ваша організація буде 
адвокувати висновки та 
рекомендації моніторингу на 
регіональному та національному 
рівні.  

 

Бюджет проекту (до 100 слів) 
 
Надайте проект бюджету в 
гривнях у відповідності до 
пропонованого формату (див. 
нижче). Будь ласка, виділяйте 
окремо витрати на заходи 
проекту та адміністративні 
витрати, а також, будь ласка, 
зверніть увагу на те, що, як 
правило, адміністративні витрати 
 не повинен перевищувати 10% 
коштів бюджет проекту.  Якщо це 
не так, будь ласка, більш детально 
обґрунтуйте передбачені витрати 
шляхом опису на 1/3 сторінки  
 

 

Персонал проекту (перелік 
членів команди проекту,% 
зайнятості в проекті, короткий 
опис їхніх функціональних 
обов’язків – до 500 слів) 
 

 

Перевірте наявність   Пакет документів до проектної пропозиції має включати: 
1. Заповнену аплікаційну форму (заповнену на комп’ютері у 
форматі Microsoft Word); 
1. Скановану копію статуту організації (формат .pdf); 
2. Скановану копію свідоцтва про державну реєстрацію 
організації (формат .pdf, .jpeg); 
3. Скановану копію довідки про банківські реквізити (формат 
.pdf); 
4. Резюме запропонованих спеціалістів для впровадження 
проекту (форматі .doc, .docx, або .pdf). 
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Категорії та статті витрат 
Кількість 
одиниць    

Вартість 
одиниці  

(грн) 

За рахунок 
гранту 

ПРООН  
(грн) 

Обсяг 
співфінансування  

(грн) 

Загальна 
вартість  

(грн) 

1 3 4 5 6 7 

1. Витрати на персонал 
(включаючи всіх податки та 
збори)* 

        

      

      

      

      

Загалом по ст 1.      

2. Прямі витрати        

      

      

      

Загалом по ст 2.      

3. Друк, тиражування*      

      

      

      

      

Загалом по ст 3.      

4. Витрати на відрядженні, 
транспортні витрати  

 
  

  

      

      

      

Загалом по ст 4.      

5. Обладнання      
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Загалом по ст 5.      

6. Адміністративні витрати        

      

      

      

Загалом по ст 6.      

7. Інші витрати    
  

  

      

      

Загалом по ст 7.      

Загальний бюджет проекту         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток ІІ 
 

Назва бюджетної програми 2016 2017 2018 

Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та 
препарати супроводу для лікування онкологічних хворих X X X 

Медикаменти для лікування дорослих хворих на муковісцидоз   X X 

Медикаменти для лікування дорослих хворих на гемофілію X X X 

Медикаменти для хворих на вірусні гепатити В і С   X X 

Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній 
хворобі новонароджених X X X 
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Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу 
артеріальну гіпертензію X X X 

Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та 
поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними 
розладами, гіперкінетичними розладами 

X X X 

Препарати для надання невідкладної медичної допомоги при 
кровотечах   X X 

Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний 
параліч X X X 

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

X X X 

Медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз X X X 

Медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит X X X 

Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну 
форму ювенільного ревматоїдного артриту X X X 

Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) 
імунодефіцити X X X 

Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію 
типів А або В або хворобу Віллебранда X X X 

Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження X X X 

Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний 
епідермоліз 

X X X 

Медикаменти для громадян, які страждають на хворобу Гоше X X X 

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

X X X 

Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що 
супроводжуються високим рівнем летальності     X 

Медикаменти для громадян, які страждають на 
мукополісахаридоз X X X 
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Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз X X X 

Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні 
метаболічні захворювання X X X 

Реактиви для проведення масового скринінгу 
новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, 
муковісцидоз та адреногенітальний синдром 

X X X 

Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу X X X 

Медикаменти для лікування туберкульозу X X X 

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

X X X 

 
 
 
 
 
 

Додаток ІІІ 
 

   МЕТОДОЛОГІЯ ДЛЯ ПРОЕКТУ «ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ДОСТАВКИ, НАЯВНІСТЬ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ» 

 
 
МЕТА ПРОЕКТУ: Отримати дані щодо термінів та кількісних показників постачання лікарських засобів, закуплених 
за Державний бюджет, до складів і медичних закладів у регіонах та зібрати інформацію про доступність ліків для 
пацієнтів. 
 
Проект планує збирати інформацію по двом блокам: 
Блок А. Постачання лікарських засобів  (2 анкети) 
Блок Б. Використання лікарських засобів (2 анкети) 
 
ДАНІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 
 
Блок А. Постачання лікарських засобів – 1 анкета  
 
У цьому блоці необхідно зібрати інформацію щодо наступних питань: 
 

 Блок А. Отримання препаратів 

1.1 Коли був виданий наказ МОЗ про розподіл препаратів 
1.2 Коли препарати поступили на склад регіону 
1.3 Коли препарати поступили на склад лікарні 
1.4 Скільки одиниць кожного препарату замовили 
1.5 Скільки одиниць кожного препарату отримали 
1.6 Кількість хворих окремої нозології на обліку у лікарні 
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1.7 Чи замовлена лікарнею кількість препаратів для лікування  хворих відповідає 100% потребі? 
Якщо «ні», то який відсоток відносно 100% потреби був замовлений? 

1.8 Які проблеми виникали у керівництва лікарні при замовленні препаратів? 
1.9 Які проблеми виникали у керівництва лікарні з отриманням препаратів? 
1.10 Інша проблемні питання 

 
 
 
Блок «А» - 2 анкета, опитування лікарів (ЛПР – людей, що приймають рішення) 
 
 БЛОК  А.  Комунікація та отримання актуальної інформації 

1.1 Чи існують проблеми комунікації між МОЗ, ДОЗ, ЗОЗ? 

1.2 Які саме проблеми комунікації? 

1.3 Чи існує відкритий ресурс на якому сформовано номенклатуру поставок для 
комплексного застосування препаратів? Який? 

1.4 Як часто Ви оновлюєте актуальну інформацію про наявність ліків в офіційних 
джерелах? В яких? 

1.5 Які найбільш запитувані пацієнтами препарати 

1.6 Чи достатньо коштів (на покриття % від потреби)? 

1.7 Чи вірно розподілено в часі необхідні препарати? 

1.8 Чи є технічна можливість ЗОЗ для специфічного збереження препаратів? 

1.9 Чи мають можливість у МОЗ, ДОЗ, ЗОЗ – між собою передавати надлишкові препарати 
в іншу область? 

1.10 З якою періодичністю ЗОЗ здійснює перевірку залишків препаратів? 

1.11 Чи були виявлені залишки перерозподілені (за термін проведення моніторингу) 

 
 
Блок Б. Використання лікарських засобів – 1 анкета 
 
У цьому блоці потрібно зібрати інформацію щодо отримання безкоштовних ліків хворими.  

 Інформацію збирати у самого хворого або у його родича, який опікується хворим. 
 У випадку дітей, інформацію збирати у батьків.  
 Додатково до опитування хворих, зібрати інформацію щодо наявності та вартості препаратів із списку 

МОЗ у лікарняній аптеці, або найближчій до лікарні аптеці. 
 

 Блок Б. Використання препаратів (опитування хворих) 
2.1 Дата проведення опитування 
2.2 Вік хворого/дитини (повних років) 
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2.3 Стать хворого/дитини 
2.4 Місце лікування 
2.5 Коли розпочали лікування? 

2.6 Якими препаратами Ви лікуєтесь? (вибрати із запропонованого списку)  

2.7 Чи отримували Ви препарати безкоштовно? 
2.8 Якщо «так», то які препарати Вам видавали у відділенні безкоштовно? (вибрати із 

запропонованого списку препаратів) 
Якщо «так», то коли Ви їх отримали? (На початку лікування / В процесі лікування / Профілактичне 
/ Домашнє / Урегентне) 

2.9 Чи пропонували Вам зробити благодійний внесок для отримання безкоштовних препаратів? 
2.10 Чи пропонували Вам безкоштовно препарати, від яких Ви відмовилися?  
2.12 Якщо «так», то чому відмовилися від отримання запропонованих безкоштовних препаратів? 
2.13 Де Ви  купували препарати ( у медичного працівника відділення, у представника фірми, в аптеці 

при лікарні, в аптеці місті, по інтернету, інше) 
2.14 З якими проблемами Ви зіткнулися при забезпеченні свого лікування? (Недоступна для 

Вас ціна препарату, відсутність препарату в аптечній мережі, затримка з поставкою 
обіцяних безкоштовних ліків, інше) 

2.15 Інші проблемні моменти та коментарі 
 
 
 
 

Блок «Б» - опитування пацієнтів – 2 анкета 
 
 БЛОК Б. Комунікація та отримання актуальної інформації 

2.1 Чи знайомі ви з матеріалами, наказами, номенклатурою, протоколами по вашій нозології? 

2.2 Якої саме інформації вам не вистачає? 

2.3 Чи знаєте ви відкритий ресурс на якому сформовано номенклатуру поставок для 
комплексного застосування препаратів? Який? 

2.4 Як часто ви опрацьовуєте (відслідковуєте) актуальну інформацію про наявність ліків в 
офіційних джерелах? В яких? 

2.5 Які найбільш запитувані пацієнтами препарати 

2.6 Чи достатньо препаратів (на покриття % від потреби)? 

2.7 Чи вірно розподілено в часі необхідні препарати? 

2.8 Чи є технічна можливість у пацієнта для специфічного збереження препаратів (в разі 
можливості отримати препарати «на руки»)? 

 

 
ДЖЕРЕЛА ДАНИХ 
 
Інформацію для Блоку А. Постачання лікарських засобів можна отримати з офіційних джерел, зокрема, це:  
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- веб-сайт МОЗ (розділи  «Накази  МОЗ» (http://moz.gov.ua/nakazi-moz ) та «Закупівлі ліків» 
(http://moz.gov.ua/zakupivli-likiv); 

- веб-сайти Департаментів  охорони  здоров’я  (ДОЗ)  обласних  державних  адміністрацій; 
- веб-сайти http://eliky.in.ua  та http://liky.ua; 
- зведені заявки на отримання медичних препаратів від регіонів; 
- офіційні письмові запити до департаменту/управління охорони здоров’я відповідної 

обласної адміністрації або ж до керівників / завідуючих відповідних відділень/ 
профільних лікарів ЗОЗ; 

- інтерв’ю із представниками медзакладів. 

Дані для Блок Б. Використання лікарських засобів можна отримати після анкетування хворого або людини, що 
опікується хворим, або батьків. 
 
ВИБІРКА ДАНИХ 
 
Інформація щодо поставок лікaрських засобів збирається по кожному препарату, що був закуплений в рамках 
централізованих закупівель за державний бюджет.  
Мінімальна  необхідна кількість опитаних хворих залежить від загальної кількості хворих данної нозології в цілому 
по Україні.  
 
ПИТАННЯ ЕТИКИ 
Всі зібрані дані ( анкети та патерові і електронні бази даних) мають бути конфіденційними, та не містити ім’я і 
прізвище хворого.  
 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  
 
Зібрана інформація дозволить дати відповіді на наступні питання: 
 
По Блоку А – 1 анкета 
А-1. Скільки часу фактично займає доставка ліків від центрального складу до складу в регіоні та в лікарні?  
А-2. Чи виникали затримки під час доставки ліків від центрального складу до складу в регіоні та в лікарні і з чим 
це пов’язано? 
А-3. Чи відповідає кількість отриманих препаратів зробленій заявці? 
А-4. Чи відповідає кількість отриманих препаратів фактичній потребі лікарні відповідно до кількості хворих? 
 А-5. Чи виникали проблеми у керівництва лікарні з отриманням препаратів, закуплених централізовано? 
А-6. Наскільки інформація, яку запитували ГО, була доступною? 
А-7. Чи виникали проблеми у виконавців проекту при спілкуванні з керівниками  лікарень та медичним 
персоналом? 
 
По Блоку А – 2 анкета 
Б-1. Чи існують проблеми комунікації між МОЗ, ДОЗ, ЗОЗ? Подолання проблем комунікації, подальша плідна 
співпраця. 
Б-2. Які саме проблеми комунікації? Подолання проблем комунікації, подальша плідна співпраця 
Б-3. Чи існує відкритий ресурс на якому сформовано номенклатуру поставок для комплексного застосування 
препаратів? Який? Доступ пацієнтів до достовірної інформації, підвищення якості лікування (профілактики) 
Б-4. Як часто Ви оновлюєте актуальну інформацію про наявність ліків в офіційних джерелах? В яких? Виконання 
наказу №509, можливість громадського контролю за наявністю 
Б-5. Які найбільш запитувані пацієнтами препарати. Для подальшого формування запиту на МОЗ 
Б-6. Чи достатньо коштів (на покриття % від потреби)? Громадський контроль, (подолання недостовірність наданої 
лікарями інформації) 
Б-7. Чи вірно розподілено в часі необхідні препарати? Можливість не переривати курси лікування, попередження 
дефіциту та надлишків препаратів в часових проміжках 
Б-8. Чи є технічна можливість ЗОЗ для специфічного збереження препаратів? Вирішення проблем строкової 
придатності та заявленої ефективності препаратів 
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Б-9. Чи мають можливість у МОЗ, ДОЗ, ЗОЗ – між собою передавати надлишкові препарати в іншу область? 
Вирішення проблем розподілення препаратів у часі 
Б-10. З якою періодичністю ЗОЗ здійснює перевірку залишків препаратів? Вирішення проблем розподілення 
препаратів у часі 
Б-11. Чи були виявлені залишки перерозподілені (за термін проведення моніторингу)? Вирішення проблем 
розподілення препаратів у часі 
 
По Блоку Б – 1 анкета 
В-1. % опитаних хворих, які отримали безкоштовні ліки, закуплені за центральний бюджет; 
В-2. % хворих, які отримали безкоштовно один, два, три і більше препаратів; 
В-3. % хворих, які відмовилися від запропонованих безкоштовних ліків та чому; 
В-4. З якими проблемами зіткнулися хворі при забезпеченні свого лікування ліками? 
 
По Блоку Б – 2 анкета 
Г-1. Чи знайомі ви з матеріалами, наказами, номенклатурою, протоколами по вашій нозології? 
 Доступ пацієнтів до достовірної інформації, підвищення якості лікування (профілактики) 
Г-2. Якої саме інформації вам не вистачає? 
 Громадський запит 
Г-3. Чи знаєте ви відкритий ресурс на якому сформовано номенклатуру поставок для комплексного застосування 
препаратів? Який? 
 Громадський контроль 
Г-4. Як часто ви опрацьовуєте (відслідковуєте) актуальну інформацію про наявність ліків в офіційних джерелах? В 
яких? 
 Виконання наказу №509, можливість громадського контролю за наявністю 
Г-5. Які найбільш запитувані пацієнтами препарати 
 Для подальшого формування запиту на МОЗ, співставлення реального та бажаного стану в закупках 
препаратів 
Г-6. Чи достатньо препаратів (на покриття % від потреби)? 
 Громадський контроль, (подолання недостовірність наданої лікарями інформації) 
Г-7. Чи вірно розподілено в часі необхідні препарати? 
 Можливість не переривати курси лікування, попередження дефіциту препаратів в часових проміжках 
Г-8. Чи є технічна можливість у пацієнта для специфічного збереження препаратів (в разі можливості отримати 
препарати «на руки»)? 
 Вирішення проблем строкової придатності та заявленої ефективності препаратів 
 
 
АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ ДОЗВОЛИТЬ ОЦІНИТИ НАСТУПНЕ : 
 

 Доступність ліків, закуплених за центральний бюджет,  для хворих в регіонах (А-3; А-4; В-1, В-2) 
 Забезпечення потреби в якісних ліках (А-4; В-2; В-3) 
 Своєчасність отримання ліків хворими (А-1; А-2; А-5) 
 Прозорість процесу розподілу ліків в регіонах та готовність до діалогу з громадськістю (А-6; А-7). 
 Ефективність комунікації та доступність актуальної інформації (Б1-Б11; Г1-Г8) 

 
 
 


