
Ми звітуємо
Що зроблено за 2019 рік



1. Пацієнтський контроль закупівель  

2. Збільшення бюджету на закупівлю ліків 

3. Сталість лікування після закінчення дії закону про МО 

4. Боротьба з “вічнозеленими патентами”

5. Розвиток сайту Є-ліки

6. Адвокація Плану переходу 

Плани на 2019 рік 



Контроль закупівель
Міжнародні закупівлі 2019 

Економія 30% 
від виділеного 
бюджету

Виділено 
$112,5 млн 

Економія
я$31,8 млн



Контроль закупівель
Міжнародні закупівлі 2019 

Економія $5,1 млн 
11 препаратів



Контроль закупівель
Реакція на провали МОЗ у закупівлях та поставках ліків

Акція “МОЗ досяг Дна”

37 публікацій у ЗМІ

16 сюжетів на ТБ 



Контроль закупівель
Реакція пацієнтів на зрив МОЗом закупівель АРВ-препаратів 

Акція “Чорна Ялинка”

112 публікацій у ЗМІ

7 сюжетів на ТБ 



Контроль закупівель

Уперше 19 членів 
БФ “Пацієнти України” 
брали участь у 
15 групах експертів та 
фахівців 



Контроль закупівель
Спрощена реєстрація лікарських препаратів 

123 препарати по 12 програмах 37препаратів 
● легенева гіпертензія
● летальність 
● мукополісахаридоз
● ССЗ
● туберкульоз
● ЮРА 

● АРТ 
● вакцини
● гемофілія
● гепатит С
● дитяча та доросла 

онкологія

за 2019 рік



Історичний бюджет на ліки  

+3,2 млрд грн* 

9,8 млрд грн

*у порівнянні з Держбюджетом 
на закупівлю ліків у 2019 році



Як ми боролись за бюджет 

Робота в Бюджетному 
комітеті ВР пацієнтів, 
депутатів та 
замміністра Мінфіну



Як ми боролись за бюджет 

1 261

2 855

Пацієнтський 
флеш-моб до 
Мінфіну

постів і репостів

лайків



Сталість закупівель ліків 

Дія Закону, що 
дозволяє 
Міжнародним 
організаціям 
закуповувати ліки

+2 роки
до 2022



Сталість закупівель ліків

Пакет ЗП для ефективної роботи нового 
закупівельника  
Проголосований у першому читанні

Контроль пілотних закупівель ДП за 
гроші Глобального фонду 
Перші закупівлі - економія 5,5 млн грн  
   

Супровід ДП “Медичні закупівлі України” 



Сталість закупівель ліків

Правка до другого читання, що відміняє спрощену 
реєстрацію ліків для ДП з 2022 року  

ДП провалять закупівлі ліків, якщо заберуть у МО 
більшу частину програм у 2020 році 

Закупівлі ДП за кошти ГФ не завжди ефективні

Ризики у роботі ДП “Медичні закупівлі України” 



Законопроект 2089

 
➔ вводить паралельний імпорт 
➔ відміняє “вічнозелені патенти”

Економічні механізми, що 
знижують ціни на ліки 



Законопроект 2089

КСЕЛОДА 
(онкологія)

ПЛАВІКС 
(ссз)

СІОФОР 
(діабет II типу) 

ЗОКОР 
(ссз)

6 500 грн 574 грн

35 грн3 600 грн 262 грн 67грн

107грн216 грн



Як ми боролись за ЗП 2089

17  активностей в ЗМІ

2 комітета здоров’я нації 

Акція під ВР
“Ліки не коштовності” 



Боротьба з “вічнозеленими 
патентами” 

ЗП 2259, що відміняє 
“вічнозелені патенти” 
проголосовано у 
першому читанні

369 “ЗА”



Законопроект про донорство 
крові 

Законопроект 2429 у I читанні 

“Узаконення” штучної монополії вітчизняного 
виробника

Заборона експорту плазми за кордоном із 
подальшим поверненням в Україну у формі 
готових препаратів крові

Вільний експорт препаратів крові, 
виготовлених в Україні  



Розвиток сайту Є-ЛІКИ

Вся Україна 1 772 
лікарень

36 558 
звернень



Реалізація Плану переходу

План переходу від донорського до 
державного фінансування послуг з 
профілактики та супроводу ВІЛ

Україна перша країна серед країн Східної 
Європи та Центральної Азії, яка 
фінансуватиме послуги з профілактики та 
соціального супроводу пацієнтів за кошти 
державного бюджету



Підтримка пацієнтської 
спільноти

Тренінг  “Як зорієнтуватись в якості ліків”

Тренінг з фандрайзингу

Допомогли ГО "Афіна.Жінки проти раку" та 
Асоціації батьків передчасно народжених 
дітей "Ранні пташки" отримати гранти від  
МФ «Відродження»



Фандрейзинговий звіт

МФ «Відродження»
«Обіцяв? Виконуй! Програма громадського контролю діяльності депутатів 
щодо впровадження медичної реформи»
996 000 грн

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
«Ефективне партнерство для подолання ВІЛ/СНІД, туберкульозу і гепатитів»
2 809 998 грн

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
«Патентна реформа в Україні»
1 226 496 грн

Підтримані проекти у 2019 році 



Фандрейзинговий звіт

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
«Здорова нація – пріоритет держави. Пацієнтський контроль» (підтримано 2020 у році)

National Endowment for Democracy
«Дерегуляція фармацевтичного ринку в Україні» (проект не підтримано)

National Endowment for Democracy
«Медична реформа в Україні. Роль громадськості» (проект підтримано у 2020 році)

MATRA
«Стійка система закупівель ліків для пацієнтів в Україні» (проект підтримано у 2020 році)

RADIAN
«На шляху до 90-90-90» (проект на розгляді)

Подані проекти у 2019 році 



Фінансовий звіт
Розподіл за напрямами 

Отримано коштів  у 2019 році

МФ «Відродження» 2 445 953,00

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 4 012 722,95

PACT 907 525,36

Єднання 26 000,00

Всього 7 392 201,31



Фінансовий звіт
Розподіл за напрямами 
Використано коштів у 2018 році

Програмні витрати

Експертний супровід та команда програмних фахівців 5 698 129,29

Програмні заходи (зустрічі, круглі столи, дизайн та друк 
матеріалів, інформаційний супровід тощо)

1 487 295,35

Проведення навчальних зустрічей, тренінгів 226 949,11

Всього 7 412 373,75 83 %

Адміністративні витрати

Людські ресурси (включно з податками) 593 934,94

Офісні витрати (аренда, комунальні виплати, аудит, 
банківські виплати тощо)

882 413,94

Всього 1 476 348,88 17 %

ВСЬОГО 8 888 722,63



1. Захист та популяризація медичної реформи 
2. Пацієнтський контроль та забезпечення сталості здійснення 

централізованих закупівель за державний кошт з 
використанням успішного досвіду міжнародних організацій

3. Розширення доступу до генеричних ліків, обмеження 
виробників брендових препаратів у зловживанні патентними 
правами

4. Запровадження паралельного імпорту для лікарських засобів 
5. Підвищення рівня обізнаності пацієнтів про можливості 

доступу до ліків, закуплених за державний кошт 
6. Пацієнтський контроль ініціатив законодавчої та виконавчої 

влади в сфері ОЗ.
7. Розбудова пацієнтської спільноти

Стратегічні напрямки на 2020  



Дякуємо за увагу!  


