
 

Вих. № 14 від 09.02.2021 

 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008 

 

 

Шановний пане Прем’єр-міністре! 

 

Від імені організацій, які представляють інтереси пацієнтів із тяжкими         

захворюваннями, звертаємося до Вас із закликом проконтролювати своєчасний        

початок закупівельних процедур ліків та медичних виробів за бюджетними         

програмами КПКВК 2301400 та/або КПКВК 2301040 за кошти бюджету 2021 року,           

за організацію якого несе відповідальність Міністерство охорони здоров’я        

України.  

 

Ми, пацієнтська спільнота, минулого року пильно слідкували за кожним         

кроком у закупівлях ліків і можемо стверджувати про провал у закупівлях частини            

препаратів, саме через безвідповідальне ставлення до процесу з боку Міністерства          

охорони здоров’я України. Основна причина того, що ДП “Медичні закупівлі          

України” не закупило більше ста позицій препаратів, полягає у затягуванні          

процедур закупівель з боку МОЗ України.  

 

У 2020 році ми були свідками того, що перші препарати Міністерство           

охорони здоров’я України дозволило закуповувати Держпідприємству лише у        

червні, а не у березні-квітні, як стартували закупівлі із залученням міжнародних           

спеціалізованих організацій  у попередні роки.  

 

Безпрецедентне зволікання зі стартом закупівельного процесу та штучне        

затягування процедур з боку МОЗу призвело, на жаль, до критичних наслідків —            

ДП “Медичні закупівлі України” не встигло закупити 109 позицій препаратів на           

очікувану вартість близько 865 млн грн, оскільки воно діє в рамках чинного            

законодавства та мусить дотримуватися всіх термінів тендерних процедур,        

визначених законодавством України. Як наслідок:  

 

● 13 пацієнтів, хворих на торсійну дистонію, не зможуть отримати         

нейростимулюючі системи для операції на головному мозку; 

● Передчасно народжені діти по всій країні не будуть отримувати препарат          

Куросурф, який розкриває легені і завдяки якому діти починають дихати.          

Залишків препарату вистачить лише до березня; 

● Діти з онкологічними захворюваннями вперше за багато років не отримали          

значної частини протигрибкових, антибактеріальних та хіміопрепаратів, які       

вже багато років постачаються за державний кошт; 



 

● Пацієнти із пріоритетної для держави групи серцево-судинних захворювань        

не отримають близько 170 тис. одиниць медичних виробів; 

● Більш ніж 117 тис.  пацієнтів, які живуть з ВІЛ не отримають АРВ-терапії. 

 

Закликаємо Вас, пане Прем’єр-міністре, не допустити повторення такої        

катастрофи у 2021 році та взяти під особистий контроль процес запуску           

централізованих закупівель ліків та медичних виробів.  

 

Станом на сьогоднішній день Міністерством охорони здоров’я не        

підготовлено ряд документів, що ставить під великий сумнів початок         

закупівельного процесу з 1 березня, як про те заявляє керівництво МОЗу. Адже,            

для старту централізованих закупівель, МОЗ України необхідно зібрати потребу у          

препаратах із регіонів України, затвердити паспорт бюджетної програми наказом         

МОЗ України за погодженням з Міністерством фінансів, а також затвердити          

Постановою Кабінету міністрів перелік позицій для закупівлі. Затвердженню усіх         

цих документів передує збір потреб з регіонів, який цього року відбувається під            

керівництвом профільної заступниці міністра у ручному режимі та є         

часозатратним.  

 

Ми звертаємось до Вас із проханням, від якого залежать життя людей –            

зробіть усе можливе, аби катастрофа з незакупленими ліками не повторилася і           

закупівлі 2021 року розпочалися вчасно — не пізніше 1 березня.  

Пацієнтська спільнота уважно слідкує за цим процесом та змушена буде вдаватися           

до публічних дій у разі недотримання термінів.  

 

 

 

З повагою,  

 

 

Інна Іваненко,  

Виконавча директорка БФ “Пацієнти України” 

 

 

Дмитро Шерембей,  

Голова Координаційної ради БО “Мережа 100% Життя” 

 

 

Від імені організацій та фондів, які підтримали дане звернення:  

 

1. БФ “Таблеточки” 

2. БФП “КРАПЛЯ КРОВІ” 

3. ГО “Афіна. Жінки проти раку”  



 

4. ГО “Ліки Контроль” 

5. БФ “Відкриті долоні”  

6. ГО “Психічне здоров’я” 

7. БФ “Діти з гемофілією” 

8. БО “Мережа 100 % життя Рівне”  

9. ГО “Гармонія руху” 

10. ВГО “Радість руху” 

11. Асоціація батьків передчасно народжених дітей “Ранні пташки”” 

12. ГО “Об’єднання Хворих на Торсійну Дистонію” 

13. ГО “Всеукраїнська асоціація кришталевих людей”  

14. ГО “БРИГАНТИНА” 

15. Благодійна організація “Благодійний фонд “Ельдар - з надією у серці” 

16. БФ “Асоціація батьків дітей з аутизмом”  

17. ГО “Рідкісні імунні захворювання”  

18. ГО “Діа-Дзен”  

19. ГО “Свобода руху”  

20. БФ “Сестри Даліли” 

21. Асоціація рідкісних захворювань України ЛГ (PHURDA) 

22. Благодійний Фонд “Особливі Можливості” 

23.  Українська спільнота людей з розсіяним склерозом “UCMS”  

24. ГО “Асоціація хворих із запальними захворюваннями кишечника       

“Повноцінне життя” 

25. Вінницьке обласне відділення благодійної організації “Всеукраїнська      

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” 

26. Благодійна організація “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа      

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” м. Дніпро” 

27. Благодійний фонд “Нехай твоє серце б'ється” 

28. Благодійна організація “Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя” 

29. Благодійна організація “Благодійне товариство “100 відсотків життя.       

Херсонський регіон” 

30. Благодійна організація “100 відсотків життя. Київський регіон” 

31. Благодійна організація “Клуб “Світанок” 

32. Благодійна організація “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа      

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” м. Кривий Ріг” 

33. Благодійна організація “100 відсотків життя. Кропивницький” 

34. Благодійна організація “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа      

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м. Львів” 

35. Миколаївська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які       

живуть з ВІЛ/СНІД” 

36. БО “100 відсотків життя. Одеса” 

37. Благодійна організація “Світло надії” 

38. Благодійна організація “Луганське обласне товариство “Всеукраїнська      

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” 



 

39. СОГО “Клуб “Шанс” 

40. Благодійна організація “Тернопільське благодійне товариство Благодійної      

організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” 

41. Благодійна організація “Закарпатське благодійне товариство мережі людей,       

які живуть з ВІЛ/СНІД” 

42. Благодійна організація “Мережа 100 відсотків життя” м. Харків” 

43. Хмельницьке обласне відділення Благодійної організації “Всеукраїнська      

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” 

44. БО “Сто відсотків життя Черкаси” 

45. Благодійна організація “100 відсотків життя. Чернівці” 

46. Благодійна організація “Чернігівське обласне відділення Благодійної      

організації Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” 

47. БО “100 відсотків життя Івано-Франківськ” 

48. ГО “Асоціація гемофілії “Вітер надії” 

49. ГО “Гемофілія Полтави - повноцінне життя”  

50. ГО “Асоціація гемофілії “Рівне Гем” 

51. БО Міжнародний благодійний фонд “Човен мрій”  

52. ГО “Асоціація гемофілії “Гемовін” 

53. ГО “Хвороба Вільсона-Коновалова” 

 

 

 

 


