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Україна першою в регіоні СЄЦА запустила 3-етапну модель переходу від 
донорського до бюджетного фінансування послуг у сфері ВІЛ. План переходу 
20-50-80 дозволив об’єднати зусилля державного сектору, бізнесу та НУО. У 
результаті у 2019 році вперше пройшов повний цикл нової моделі фінансування: 
від закупівлі послуг до їх надання за кошти державного бюджету. У цьому звіті ми 
розглянули досвід неурядових організацій, які брали участь у процесі закупівель 
в рамках переходу. Висновки та пропозиції зі звіту направлені на удосконалення 
моделі закупівель у майбутньому та пошуку оптимальних шляхів для надання 
послуг за державні кошти.
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антиретровірусна терапія

благодійна організація

вірус імунодефіциту людини

групи ризику

Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом 
та малярією

догляд і підтримка

Державна фіскальна служба
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інфекції, що передаються статевим шляхом

ключові групи населення

люди, що вживають наркотики ін’єкційно

моніторинг і оцінка

Міністерство внутрішніх справ України

Національна служба здоров’я України

неурядова організація

податок на додану вартість
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цивільно-правового характеру (договір)

чоловіки, що мають секс з чоловіками
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У рамках виконання Плану перехідного періоду “20-50-80”, цьогоріч Україна 
має забезпечити 80% витрат на послуги у сфері ВІЛ за рахунок державного 
бюджету. Це відбувається за механізмом закупівлі послуг із профілактики, 
догляду та підтримки у кваліфікованих провайдерів. 

Механізмом, за допомогою якого реалізується План переходу, стали 
публічні закупівлі послуг у сфері громадського здоров’я, які оголошувалися 
Центром громадського здоров’я в порядку, передбаченому законодавством. 
Електронні закупівлі - це нова модель взаємозв’язків НУО із державою.  
Тому адаптація до неї відбувалася поступово та за експертного супроводу 
Стратегічної робочої групи при Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Інститут аналітики та адвокації провів аналіз досвіду НУО, що брали участь 
у закупівлях у 2019-2020 роках та надавали послуги у 2019 році. Цей аналіз 
базувався на опитуванні НУО, яке дало можливість отримати  зворотній 
зв’язок та виявити складнощі,  які можуть завадити переходу на повноцінне 
стале фінансування послуг з ВІЛ за бюджетні кошти у майбутньому.
Предметом аналізу став досвід участі ВІЛ-сервісних організацій у закупівелях, 
що проводив Центр громадського здоров’я на придбання послуг із 
профілактики, догляду та підтримки в рамках реалізації Плану Переходу.
Основними завданнями аналізу були:

В опитуванні взяли участь 40 організацій. Це складає 63,5% від загальної 
кількості унікальних учасників, що брали участь у закупівлях послуг у рамках 
Плану переходу у 2019-2020 роках.

Аналізуючи проблеми і питання, що найчастіше були описані респондентами в 
різних частинах анкети, зробили висновок, що найменше проблем виникало 
на етапі участі у торгах (аукціон і оцінка тендерних пропозицій) - 7,5% НУО 
мали проблеми. Натомість найбільше проблем виникало на етапі виконання 
договору, а саме при отриманні коштів відповідно до підписаного договору 
- 87,2% з опитаних відзначили, що мали проблеми на цьому етапі. Нижче 
представлено діаграму з розподілом відповідей респондентів на різних етапах 
процесу закупівлі.
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Визначити перелік та характер проблем, 
які виникали у НУО під час участі у 
закупівлях у 2019-2020 роках та надання 
послуг у регіонах у 2019 році.

Дослідити ситуації, які НУО описують як 
проблемні, та причини, які на їхню думку 
призводять до таких ситуацій.

Вивчити пропозиції сервісних НУО 
щодо уникнення проблемних моментів в 
наступних торгах.

Сформувати комплексні пропозиції для 
усіх учасників процесу переходу для 
удосконалення наступного закупівельного 
циклу.



Діаграма “Відсоток НУО, що мали труднощі на різних етапах процесу”

* 

Такі результати свідчать, що технічна підтримка і консультування щодо 
вдосконалення механізму надання послуг за бюджетні кошти мають бути 
сфокусовані саме на етапі виконання договору як найбільш проблемному для 
НУО на даний момент.

Слід звернути особливу увагу на якість відповідей НУО, адже в кожному блоці 
були мінімум 1-2 організації, які зазначали проблеми, але не навели жодних 
фактів. Такі відповіді не бралися до аналізу, бо є необґрунтованими. Серед 
усіх тематичних блоків у цьому аспекті виділяється “Підписання договору з 
ЦГЗ”, адже лише 57% тих, хто вказав на наявність проблем, змогли описати 
конкретні ситуації із деталями і фактами (8 НУО з 14). Тому якість відповідей 
по цьому етапу найгірша.

Для напрацювання рекомендацій щодо удосконалення моделі важливо 
провести і експертний аналіз, який, в тому числі, буде включати огляд 
відповідей організацій-учасників торгів.

Етап

Участь у торгах

НУО, що мали проблеми

Лише 57,1% із них дають пояснення та наводять факти на підтвердження своїх відповідей. Тому 
відповіді інших 42,9% респондентів, які не надали пояснення на додаткові питання у цьому блоці, 
не бралися до уваги у подальшому аналізі. Остаточний відсоток тих, хто мав проблеми і надав 
підтвердження у вигляді фактів чи ситуацій, - 20%.

Р
Е

З
Ю

М
Е

05

7,5%

12,5%

18%

35,9%

48,7%

87,2%

(20%)

Отриманням коштів відповідно 
до підписаного договору 
(виконання договору)

Наданням послуг згідно 
з укладеним договором 
(виконання договору)

Підписання договору з Центром 
громадського здоров’я

Оформленням звітної 
документації для отримання 
коштів за надані послуги 
(виконання договору)

Подання тендерної документації
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на питання:

Узгодження індикаторів та 
періоду їх виконання
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Перегляду вартості послуги Вибору кількох переможців у 
регіонах із великою кількістю 

клієнтів

Деталізації окремих пунктів 
договору та шаблонів звітної 

документації

Підвищенню кваліфікації НУО 
із тих питань, де вони мають 

найбільше прогалин у знаннях

Розгляд обрахунку ПДВ 
та формування цінової 

пропозиції

Розробки сценарію дій для 
уникнення затримок виплат 
коштів у кінці календарного 

року

Налагодження постійної 
комунікації з НУО щодо 
механізмів вирішення 
проблемних питань та 

інформування про сценарії дій 
у форс-мажорних ситуаціях
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Україна вже другий рік поспіль запроваджує модель фінансування послуг у 
сфері ВІЛ за рахунок бюджетного фінансування. Розроблений на рівні країни 
План Переходу розрахований на три роки (2018-2020). Він передбачає 
поетапне скорочення донорського фінансування Глобального фонду та його 
поступову заміну бюджетним. Перший етап реалізації Плану Переходу у 2017-
2018 роках, коли пілотувалася закупівля 20% послуг через різні механізми 
державних закупівель на регіональному рівні, пройшов успішно. Другий 
етап у 2019 р. реалізовувався у форматі 50/50, де уже 50% фінансування 
здійснювалося із державного бюджету. 

Станом на березень 2020 року на завершальному етапі знаходяться закупівлі 
і на 2020 рік, коли держава має покрити 80% потреби у фінансування на 
послуги з ВІЛ.

Оскільки дана модель фінансування є новою для України, вона потребує 
постійного аналізу та вдосконалення. Важливо проводити постійний 
аналіз процесу і його складових на всіх етапах реалізації Плану Переходу. 
Опитування щодо досвіду НУО - це одна зі складових аналізу всього процесу, 
що дозволить оперативно виявляти та вирішувати труднощі і перешкоди. 

Для збору аргументованого зворотнього зв’язку було розроблено анкету для 
НУО. Дані анкет дозволяють отримати оцінку процесу закупівель послуг та 
їх надання, а також тих моментів, які негативно впливають на ці процеси. 
Оскільки опитувальник був розроблений тільки для організацій-учасників 
закупівель, то аналіз відповідей показуватиме виключно думку саме цих 
регіональних НУО України.

Крім аналізу досвіду НУО, наступним етапом буде проведення загального 
експертного аналізу, який також міститиме огляд відповідей організацій-
учасників торгів. 
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 I Труднощі на етапах реалізації нової моделі закупівлі: від 

проведення тендерів до надання послуг з ВІЛ

Усі респонденти відповіли, що брали участь у закупівлях послуг на 2019 та 
2020 роки.      Лише 1 з опитаних організацій не була переможцем закупівлі та 
провайдером послуг за договором із ЦГЗ. Тому отриманих даних достатньо 
для комплексного аналізу закупівельного процесу медико-соціальних послуг 
у сфері ВІЛ. Зібрані дані від учасників торгів дозволять виявити та описати 
перелік складнощів, які супроводжували участь НУО у закупівлях.
 
Більшість організацій брали участь у закупівлях послуг по 1-2 лотам. У 
2019 році 1/3 опитаних організацій мали намір забезпечити послугами по 
3-4 лотам. У 2020 організації схиляються до зменшення кількості лотів при 
участі у закупівлях: 5 із 40 організацій зменшили кількість ключових груп 
та подались на меншу кількість тендерів. На думку експертів ІАА, це може 
свідчити про більшу сфокусованість НУО на профільних для них цільових 
групах або незацікавленість умовами конкурсу.

1.1. Подання тендерної документації

Етап подання тендерної документації не викликав значних проблем у НУО, які 
брали участь в опитуванні. Лише 12,5% (5 НУО) відповіли, що мали труднощі 
з поданням тендерної документації і аргументували чому. Одна організація 
зазначила, що труднощі були, але не надала опису ситуації, тому відповідь 
не бралася до аналізу. Дві організації відповіли, що не мали труднощів з 
поданням тендерної документації, але в наступному питанні анкети описали 
їх: великий об’єм завантаження документів, що підтверджують наявність 
досвіду виконання аналогічних договорів. При аналізі ці відповді бралися до 
уваги, оскільки НУО надали обгрунтування.

До найбільш поширених труднощів серед відповідей НУО належать: 

1 організація (20%) вказала на проблеми з підтвердження кваліфікаційних 
вимог та зі строками подачі тендерної документації.

Отримання офіційних довідок від державних органів та установ (80% від 
усіх, хто мав труднощі - 4 НУО);

Незрозумілі/нечіткі вимоги до тендерної документації (40% від усіх, хто 
мав труднощі - 2 НУО);

Незрозумілі/нечіткі критерії оцінки документів (40% від усіх, хто мав 
труднощі - 2 НУО). 
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     Найбільші труднощі у НУО викликали наступні складові тендерної пропозиції:

Серед ситуацій, які описують НУО, варто відзначити 30-денний термін 
підготовки довідки про відсутність судимостей, а також доволі довгі строки 
подачі та розгляду тендерної документації, що не дозволяють вчасно 
розпочати процес надання послуг.

До пропозицій щодо подолання труднощів, які зазначили респонденти, 
належать:

Висновок експертів: 

Труднощі, які зазначили НУО на цьому етапі, здебільшого спричинені 
недостатньою обізнаністю учасників щодо процедур закупівель та формування 
тендерної пропозиції. Зауважимо, що відсутність знання законодавства або 
неуважне вивчення вимог замовника також позначаються на характері 
рекомендацій, які надають НУО.

Наприклад:

-

Відмінити надання довідок про відсутність судимостей у керівника 
організації або давати час (до 30 днів) на її замовлення та отримання;

Ввести чіткі критерії для підготовки тендерної документації, які забезпечать 
якість надання послуг ГР;

Скоротити строк подання тендерної документації;

Не дублювати довідками інформацію, наявну у відкритих джерелах;

Електронізація формату подачі документів: PDF-формат довідок, 
електронний документообіг;

Відмінити подання документів, що підтверджують наявність досвіду 
виконання аналогічних договорів.  

1

2

3

4

5

6

щодо пункту 6: такий кваліфікаційний критерій передбачений Законом України 
“Про публічні закупівлі”. Це означає, що замовник має право використати його, 
якщо вважає за потрібне. Ця вимога не суперечить чинному законодавству та 
не обмежує права учасників торгів;
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довідки від державних органів та установ;

документи, що підтверджують наявність досвіду виконання аналогічних 
договорів;

кошторис та цінова пропозиція. Р
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Проблеми, які пов’язані із довідками, можуть бути вирішені шляхом 
детальнішого ознайомлення НУО з термінами та способами отримання цих 
довідок. Можливість отримати довідки в електронному вигляді доступна для 
всіх учасників закупівель у відповідних органах. Терміни дії довідки від МВС 
(з якою виникало найбільше складнощів) дозволяють замовити її завчасно. 
Припускаємо, що питання підготовки документів переможця потребують 
більшої уваги з боку групи технічної підтримки та НУО-учасників торгів, 
оскільки останні не володіють актуальною інформацією, а тому зазначають ці 
аспекти проблемними.

Також необхідним є проведення додаткового навчання та створення 
детальних відео та текстових інструкцій.

1.2. Участь у торгах

На цьому етапі НУО зазначають, що проблем виникало найменше. 92,5% 
опитаних не стикалися з труднощами в процесі аукціону та оцінки їх тендерних 
пропозицій.

Майже всі організації (97,5%), що брали участь в опитуванні, зазначили, що 
були переможцями закупівель послуг та надавали їх за договором з ЦГЗ. Із 40 
організацій-респондентів 39 були переможцями, а отже, для аналізу розділів 
1.3. та 1.4. вважаємо за 100% 39 організацій.

Серед тих нечисленних проблем, які виникали на етапі аукціону, НУО 
зазначають неправомірне відхилення (помилки іншої організації в протоколі 
відхилення приписали тій, яка їх не мала) та демпінг інших учасників.
Пропозицій щодо вирішення проблем на етапі аукціону жодна з організацій 
не надала.
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щодо пункту 1 і 3: дані пропозиції суперечать одна одній в розрізі збільшення/
зменшення часу на подачу документів та чинному законодавству. Так, термін 
подання тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів з публікацією 
англійською мовою не може бути меншим 30 днів. Перелік довідок, який 
надається переможцем торгів, визначений ст. 17 Закону України “Про публічні 
закупівлі”, тож не може бути зменшений або ліквідований сторонами закупівлі. 
Нагадаємо, що довідка про відсутність судимості не має визначеного терміну дії, 
він встановлюється у тендерній документації. Враховуючи, що в ТД замовника 
відсутнє формулювання “довідка про відсутність судимості дійсна протягом ____ 
днів від моменту видачі”, можливо використати довідку, яка отримана завчасно. 



Висновок експертів: 

Незначний відсоток труднощів на етапі проведення аукціону може бути викликаний 
тим, що більшість НУО не брали участь в аукціоні - для них була застосована 
переговорна процедура (у торгах на 2019 рік за інформацією з ProZorro наявно 
усього 8 випадків, коли аукціон відбувся). Наслідком цього стала недостатня 
кількість учасників, яка подалася на тендер двічі. Зважаючи, що організації не мали 
практики участі у процедурі аукціону, то і проблем на цьому етапі не виникало. 
З іншого боку,  етап достатньо врегульований самою системою ProZorro, тому 
на ньому може виникати лише проблема з демпінгом (аномально низькою 
ціною) учасників. Але з введенням в силу змін до ЗУ “Про публічні закупівлі” 19 
квітня 2020 року, система буде визначати аномально низьку ціну, таким чином 
запроваджуватимуться антидемпінгові інструменти.
Слід звернути увагу на той факт, що більшість тендерів були завершені за 
переговорними процедурами, що підтверджують дані в системі ProZorro. Це 
свідчить про відсутність конкуренції. Отже, на майбутнє потрібно відпрацювати 
моделі фінансування, які не спонукали б проводити аукціони там, де немає 
потенційних учасників, наприклад рамкові процедури. Це питання слід детально 
вивчити і розробити алгоритм дій на наступні етапи Плану переходу.

1.3. Підписання договору з ЦГЗ

Близько третини (35,9%) організацій, які були переможцями закупівель, 
зазначають, що мали труднощі на етапі підписання договору з ЦГЗ. Водночас, 
лише 57,1% із них дають пояснення та наводять факти на підтвердження своїх 
відповідей. Тому відповіді інших 42,9% респондентів, які не надали пояснення 
на додаткові питання у цьому блоці, не бралися до уваги у подальшому аналізі. 
Остаточний відсоток тих, хто мав проблеми і надав підтвердження у вигляді 
фактів чи ситуацій - 20%.

Більшість із тих, хто деталізував відповіді, мали труднощі через значну 
часову перерву між закінченням торгів і початком оголошення переговорної 
процедури (37,5% організацій), проблеми на етапі розрахунків (37,5% 
організацій), змінені індикатори охоплення (37,5% організацій) та у комунікації 
із Замовником на етапі переговорної процедури (37,5% організацій).

Серед інших проблем зазначали:
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Довготривалу процедуру узгодження документів (25%);

Незрозумілий підхід до обрахунку ПДВ (25%);

Протиріччя між пунктами договору (25%);

Неповне відображення в договорах всіх деталей співпраці (12,5%);

Відсутність деталізації зобов’язань сторін при розірванні договору 
(12,5%);
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Зазначимо, що пропозиції НУО для усунення вказаних проблем були досить 
узагальнені. Організації наголошували, що потрібен діалог між НУО та ЦГЗ, 
пришвидшення термінів підписання договору, відкрита комунікація, деталізація 
пунктів договору тощо. Такі рекомендації містять лише загальні ідеї та вектор 
руху, але у них відсутні конкретні кроки для впровадження.

Висновок експертів: 

Найбільше НУО скаржаться на розрахунки, індикатори, комунікацію із Замовником 
та часові затримки у підписанні договору. На нашу думку, однією з причин труднощів 
могли бути довші терміни закупівель, внаслідок чого індикатори, заплановані для 
піврічного періоду, мали бути виконаними за значно менший термін. Зважаючи на 
це, потрібне залучення експертів із конкретних тем для розробки шляхів вирішення 
проблем у співпраці із ЦГЗ як Замовником послуг.

Потрібно зазначити, що терміни підписання договору визначені законодавством, тож 
підписати контракт одразу після завершення торгів або оголошення переговорної 
процедури неможливо. Умови ж договору про закупівлю мають узгоджуватись 
між замовником та учасником на етапі уточнень (на початку закупівлі), оскільки 
разом із тендерною документацією учасники подають письмову згоду підписати 
контракт саме у такій редакції, яку пропонує Замовник. Разом з тим, слід розуміти, 
що безперервність надання послуг є критично важливою у цій сфері, тому на 
майбутнє потрібно розробити процедури її забезпечення і врахувати труднощі, які 
виникали у НУО.
На питання щодо підписання договору з ЦГЗ 35,9% опитаних зазначили, що 
мали проблеми, але лише 20% пояснили, які саме. Це може свідчити про те, 
що процес підписання договору справді відбувався з ускладненнями, але НУО 
не мають достатнього ресурсу і досвіду, щоб виокремити конкретні проблеми чи 
способи їх вирішення. 
Шляхами вирішення проблем бачимо розробку механізму більш точного розрахунку 
дедлайнів по процедурам та максимальної їх публічності. Також важливим є 
дотримання цих дедлайнів та публічне звітування про це. Серед інших пропозицій, 
які здатні покращити цей етап, може бути проведення навчання учасників торгів та 
запровадження інструментів більш оперативної та предметної комунікації.

1.4. Виконання договору

Останній блок опитувальника стосувався безпосереднього виконання 
договору та містив блоки питань, що стосувалися трьох основних аспектів:

Проведення переговорної процедури з організацією, яка не брала участі 
у відкритих торгах (12,5%);

Порушення термінів укладання договору (12,5%).

отриманням коштів 
відповідно до 

підписаного договору

6

7

наданням послуг згідно 
з укладеним договором

оформлення звітної 
документації
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1.4.1. Наданням послуг згідно з укладеним договором 

Майже половина респондентів (48,7%) у цьому блоці відповіли, що мали 
проблеми на етапі надання послуг у 2019 році. Найбільш поширені з них:
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Проблеми з індикаторами (57,9% НУО).
Типова ситуація, яку описували НУО: “незважаючи на значну перерву 
між закінченням торгів та оголошенням переговорної процедури і 
остаточним узгодженням документів, індикатори не коригувалися”.

Неможливість в повному обсязі надати послуги, передбачені договором 
(52,6% НУО).

При поясненні своїх відповідей НУО наводять наступні ситуації:
-

-

-

-

Складна процедура погодження графіків роботи працівників (10,5% 
НУО).
Респоденти зазначили, що труднощі виникали, коли потрібно з 
об’єктивних причин вносити коригування в графіки, а кожна зміна 
повинна бути додатково погоджена.

Незрозумілі вимоги до підвищення кваліфікації працівників (10,5% НУО).

“ситуація, яка склалася наприкінці 2019 року, коли надання послуг в 
рамках укладених договорів прийшлося припинити в середині грудня (що 
пов’язане з особливостями роботи з Держказначейством). Враховуючи, 
що надання послуг за цими договорами було розпочате з 13 листопада, 
фактично був наданий місячний обсяг послуг. Тож сума договору на 20% 
для продовження діяльності в грудні 2019-січні 2020 була недостатньою 
навіть для повноцінних розрахунків з працівниками”;

“субпідрядна організація відповідно до угоди виконала індикатор, закрила 
акт, а ми не мали коштів їй заплатити, оскільки фінансування було зменшено 
на 50%”;

“по ДіП - термін реалізації Договору був замалий для повного надання 
послуг за інтервенціями «Школа пацієнта» та «Кроки до здоров’я» (всі шість 
сесій), по «профілактиці» - несвоєчасне отримання ТМЦ”;

“за період з листопада по грудень неможливо було виконати індикатори, 
які були розраховані на півріччя. Організація зіштовхнулася з тим, що інколи 
клієнти приносять на обмін велику кількість шприців, особливо в районах, 
що не відповідає погодженим квотам щодо видачі шприців в розрахунку 
на 1 клієнта на рік. Скринінгування одного і того ж клієнта на різних ПНП 
в різні дні. Клієнти з подвійною уразливою групою, в результаті чого важко 
розрахувати оплату згідно договорів. Значна кількість клієнтів отримують 
телефонні консультації, які не враховуються, як консультації, так як немає 
чіткого алгоритму фіксації даних консультацій. За період грудень-січень 
зіштовхнулися з перевиконанням індикаторів по наданню профілактичних 
послуг (за всіма напрямками)”.
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НУО наголошували на відсутності конкретних вимог щодо процедури 
підвищення кваліфікації працівників (частота, форми, підтверджуючі 
документи, доцільність).

73,7% НУО надали пропозиції для уникнення труднощів:

оптимізація термінів процесу від оголошення торгів до початку виконання 
договору: уникнення необгрунтованого затягування процесів;

спрощення процедури погодження графіків роботи працівників, 
можливість самостійного затвердження змін в графіку;

розробка та надання Замовником уніфікованого алгоритму підвищення 
кваліфікації працівників з бажаними темами для перевірки;

брати до уваги індикатори та період їх виконання, не накладати штрафні 
санкції, якщо період їх виконання не реальний;

додаткові ресурси навчання з боку Замовника;

додаткова угода про зменшення індикаторів;

переглянути критерії набору пацієнтів: дозволити набирати пацієнтів 
2018 та 2019 року, що мають ризики переривання АРТ;

підвищити кількість послуг на 1 клієнта;

врахувати особливості роботи з бюджетними коштами та попереджати 
організації про зміни і затримки завчасно, щоб вони мали змогу 
спланувати програмну та фінансову діяльність;

змінити ціну послуги;

оплачувати понаднормову кількість наданих послуг для представників 
уразливих груп, збільшити квоту видачі шприців на одного клієнта з 
урахування обміну;

розписати чіткий алгоритм щодо клієнтів з подвійними вразливими 
групами;

розробити алгоритм можливості надання послуг видачі та консультування 
з розрахунку не 1 раз на місяць, а згідно потреби, не перевищуючи 
показники індикаторів по даній послузі;

розробити алгоритм фіксації телефонних та групових консультацій та 
враховувати їх як послуга консультування;

прийняти соціальних працівників на договори ЦПХ, що дасть змогу 
прямого контакту та поліпшення документації, зменшить час на обробку 
документів.
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Висновок експертів: 

Найбільш поширеними проблемами, з якими стикалися НУО на етапі надання 
послуг, були проблеми з індикаторами, неможливість виконати послуги в повному 
об’ємі, незрозумілі для них вимоги до підвищення кваліфікації працівників та складні 
процедури погодження графіків. Перші дві проблеми могли виникнути у зв’язку 
з тим, що терміни закупівель були довшими, ніж планувалося. Вирішення цих 
проблем лежить у площині перегляду індикаторів та реальних строків їх виконання. 
Дві останні проблеми можуть бути вирішені шляхом більш чіткого формулювання 
пунктів договору.

Ситуація, коли майже половина опитаних мала проблеми із наданням послуг 
ключовим групам, є достатньо серйозним питанням, яке потребує вирішення. 
Більшість означених проблем свідчать про необхідність комунікації та узгодження 
обсягу послуг із термінами їх надання.

Загальними рекомендаціями щодо нівелювання проблем у майбутньому будуть:

-

- 

1.4.2. Оформленням звітної документації для отримання коштів за надані 
послуги.

На цьому етапі 82% НУО зазначили, що не мали труднощів. Решта зауважили, 
що ті труднощі, які виникали, були пов’язані з:

Детальне вивчення проблемних моментів, які зазначають НУО, представниками 
Замовника;

Замовнику взяти до уваги наявні проблеми та винести питання розробки шляхів 
їх подолання на засідання Стратегічної робочої групи.

моніторингом і оцінкою (“cкринінгування одного клієнта протягом звітного 
періоду більше 1 разу різними надавачами послуг, отримання послуг 
одним клієнтом на двох різних ПНП в один день, перевиконання граничної 
кількості наданих послуг одними консультантами та недобір іншими 
консультантами”);

вимогами до оформлення звітної документації (“в перехідний період дуже 
тяжко зрозуміти, що саме вносити і як, тому що це перший раз. Вважаємо 
це нормою”);

роботою бази Syrex (“необхідність удосконалення в базі Syrex стосовно 
формування звіту надання послуг”, “На первинному етапі одна з накладних 
на передачу ТМЦ не була введена в Syrex Альянсом, послуги з тестування 
не відображались”);

недостатня оперативність реагування на запити щодо оформлення звітної 
документації (“відсутність рекомендацій щодо оформлення та підрахунку 
звітів з 17.01.2020”).
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Шляхами для вирішення цих проблемних моментів НУО бачать:

Висновок експертів: 

Етап оформлення звітної документації мав порівняно невеликий відсоток 
проблемності (18% опитаних), а труднощі здебільшого стосувалися вимог до 
звітності та своєчасності і правильності заповнення електронних баз. Вважаємо, 
що ці проблеми можуть бути вирішенні проведенням навчання з основних питань 
для НУО та більш чітким прописуванням вимог до звітності і надання усіх форм 
замовником на початку надання послуг. Також припускаємо, що ці поодинокі 
випадки можна вирішити з часом, коли процес більше автоматизується і буде 
сталою практикою.

Вважаємо, що необхідно розглянути означені проблеми на засіданні Cтратегічної 
групи, а Центру громадського здоров’я як Замовнику - покращити процес 
комунікації з підрядниками. Організаціям, що надають технічну підтримки НУО в 
рамках Плану переходу, - взяти до відома зазначенні проблеми при проведенні 
навчання. 

1.4.3. Отриманням коштів відповідно до підписаного договору.

Це питання викликало труднощі у 87,2% респондентів, при чому 100% 
відповідей були пов’язані із затримками у виплаті коштів за надані послуги.
Із цією ситуацією НУО зіштовхнулися наприкінці 2019 та на початку 2020 року.
Показово, що 63% респондентів не надали свої пропозиції щодо вирішення 
цієї проблеми. А решта НУО (37%) вказали однотипні узагальнені коментарі:

своєчасність внесення інформації в бази;

чіткі вимоги в угодах субпідряду;

комунікація щодо цих питань на робочих зустрічах;

щомісячний моніторинг надання послуг;

надання Замовником звітних форм у електронному вигляді організації 
одразу після підписання угоди;

удосконалення формування щомісячного звіту: з відображенням 
максимального пакету послуг відповідно періоду на одного клієнта 
Профілактики;

своєчасне надання інструкції щодо змін у веденні документації та заповненні 
форм звітності;

підвищення оперативності комунікації з приводу оформлення звітної 
документації.
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Висновок експертів: 

Цей етап, згідно із результатами опитування, був найбільш проблемним для НУО. 
У той же час, лише третина тих, хто мав труднощі, змогли надати пропозиції 
щодо їх вирішення. Ситуація, коли 63% НУО, що мали проблеми, не змогли 
надати рекомендацій, може свідчити про те, що питання глобальне і знаходиться 
поза зоною компетенції НУО, тому повинне вирішуватись на експертному рівні. 
Частково ці проблеми можна було б вирішити чи пом’якшити їх негативний вплив, 
якби були вчасно проведені тендери, а комунікація щодо змін велася вчасно та у 
повному обсязі.Тому, на нашу думку, питання уникнення повтору затримок оплати 
послуг в кінці календарного року потребує додаткового експертного обговорення 
та напрацювання варіантів дій заздалегідь. Особливо важливо ознайомити НУО із 
сценаріями дій, щоб вони розуміли, як треба чинити, щоб ситуація із затримками 
коштів у 2019 році не повторилася у 2020-му.

Питання оплати фактично наданих послуг має вирішуватись системно, а не окремо 
кожного разу під час виникнення труднощів. Тому необхідно вносити корективи в 
діючу модель для того, аби можливі проблеми із надходженням бюджетних коштів 
не впливали на роботу постачальників послуг та їх якість. Шляхом вирішення 
цієї проблеми може бути впровадження окремого механізму оплати наданих 
послуг для періодів, у які неможливо здійснити оплату одразу (наприклад, під 
час довготривалого відбору постачальників або через відсутність бюджетних 
надходжень до Замовника).  У такому випадку несплачені кошти або послуги “надані 
в кредит” можна буде відшкодувати постачальнику під час дії наступного контракту, 
тобто врахувати в наступний договір і їх вартість також. Водночас, за такої моделі 
будуть порушуватися норми законодавства з публічних закупівель, оскільки за них 
не можна починати надавати послуги до або без укладення договору, тобто до 
проведення процедури закупівлі. 

У цьому випадку слід звернути увагу на модель, за якою працює єдиний оператор 
закупівель медичних послуг в Україні - НСЗУ. Цей оператор має можливість такої 
кореляції фінансування у наступному договорі. Проте для нього є законна підстава 
таких дій, оскільки ринок надавачів послуг обмежений, а договори із ними підписані 
не на один бюджетний рік. Тому доцільно розглянути приклад роботи НСЗУ з 
лікарнями як можливу альтернативу в частині оплати послуг для взаємодії ЦГЗ та 
сервісних НУО.

вчасно проінформувати про можливе виникнення затримок з 
перерахуванням коштів за фактично надані та погоджені послуги;

надсилати документи в Казначейство дистанційно;

дотримання Замовником узгоджених договором термінів оплати наданих 
послуг;

збільшення відповідальності Замовника. Р
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Загальні питання щодо досвіду НУО у процесі закупівель 
послуг з ВІЛ за бюджетні кошти 

Адаптація до нової моделі фінансування.

Близько третини опитаних (37,5%)  мали труднощі в процесі адаптації до 
нової моделі закупівлі послуг в сфері громадського здоров’я за рахунок 
бюджетних коштів. Найбільше із них зазначили, що ці проблеми лежали у 
площині ведення іншої проектної діяльності (27,5%). 10% та 7,5% опитаних 
зіткнулися з труднощами подачі податкових декларацій та внесення змін до 
статута відповідно. Зазначимо, 1 організація відповіла, що труднощі виникали, 
але не аргументувала свою відповідь, тому ми не врахували її під час аналізу 
для уникнення вірогідних недостовірних даних.

60% із тих організацій, що мали труднощі на цьому етапі, надали свої пропозиції 
по їх вирішенню. Найбільший відсоток відповідей стосувався звільнення від 
сплати ПДВ (30% опитаних) та збільшення вартості послуг (30% опитаних). 

Серед інших пропозицій були:

розподіл великих регіонів, де є значна кількість представників КГН на 
частини для оголошення кількох закупівель послуг в них;

доопрацювання системи організації закупівель послуг з профілактики 
ВІЛ, оскільки найнижча ціна не може бути єдиним критерієм вибору 
Постачальника послуг;

встановити граничну ціну за одиницю наданих послуг, нижче якої 
неможливо надати послугу якісно та належним чином;

впровадження критеріїв якості надання послуг та оцінки якості послуг, 
що надаються;

оперативне реагування Замовника на виникнення труднощів у Учасника;

організаціям бути більш уважними;

надання благодійним організаціям приміщення за 1 грн;

розширення видів оплачуваних послуг (до консультативних послуг 
врахувати он-лайн послуги, телефонні консультації, послуги тестування 
на ВІЛ за допомогою слинових тестів, при наявності тестів на гепатити, 
ІПСШ, які надаються за кошти ГФ додаткова оплата за тестування, 
врахування групових консультацій);

змінити вимогу щодо наявного досвіду;

адаптувати стандарти надання послуг до реальних умов надання.
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Висновок експертів: 

Частина зазначених проблем лежить у площині внутрішньої стабільності та 
організаційної спроможності НУО. Наприклад, отримання приміщення за пільговою 
ставкою в 1 грн на рік більш досвідчені організації уже не раз реалізовували шляхом 
локальної адвокації. Також до внутрішніх проблем організацій належать уважність 
до формування тендерної документації, і досвід НУО.

Інша група питань (якість послуг, тарифи, підхід до закупівель у великих регіонах) 
дійсно потребують експертного обговорення та напрацювання шляхів вирішення, 
адже ці питання можуть суттєво впливати на загальний перебіг реалізації плану 
переходу і на якість послуг, які в його рамках надаються. 

Окремо слід виділити питання вибору переможців у великих містах та регіонах, 
де велика кількість цільових груп. У відповідях зазначалося, що вибір одного 
переможця на великий об’єм клієнтів і послуг - хибний шлях, адже він несе великі 
ризики у стабільності та якості послуг. 

Оскільки ці проблемні питання значним чином впливають на реалізацію моделі 
переходу, вважаємо за необхідне розглянути їх на засіданні Стратегічної робочої 
групи. Особливу увагу звернути на наступне:

-

-

-

Фінансові витрати.

У 45% респондентів виникали додаткові фінансові витрати у зв’язку із 
переходом на нову модель фінансування. Одна організація відповіла “так”, 
але не навела фактів чи ситуації, тому її відповідь не врахована в аналізі. 

Найбільш поширені категорії додаткових витрат, на думку НУО:

розподіл великих регіонів, де є значна кількість представників КГН на частини 
для оголошення кількох закупівель послуг в них;

доопрацювання системи організації закупівель послуг з профілактики ВІЛ, 
оскільки найнижча ціна не може бути єдиним критерієм вибору постачальника 
послуг;

встановити граничну ціну за одиницю наданих послуг, нижче якої неможливо 
надати послугу якісно та належним чином;

33% відповідей стосувалися сплати ПДВ - після сплати залишається 
мало коштів на оплату послуг;

28% відповідей стосувалися затримки виплат за надані послуги від 
Замовника;
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28% відповідей стосувалися додаткових витрат: поштові витрати 
та витрати на утримання офісу, витрати на пальне та водія для 
забезпечення послуг в області, канцтовари в достатній кількості, 
тиражування бланків первинної документації, телефонні картки для 
соціальних працівників, транспортування клієнтів з позитивним 
результатом до ЗОЗ, оренда додаткових приміщень;

22% відповідей стосувалися низької вартості і тарифів;

11% відповідей стосувалися оплати за отримання довідок;

11% відповідей стосувалися витрат для участі у закупівлі через 
електронний майданчик.

Висновок експертів: 

Одним із найгостріших питань із розділу фінансових труднощів було питання 
ПДВ. Організації зазначали, що сплата 20% ПДВ зменшує той об’єм коштів, який 
залишається на надання послуг. Варто зазначити, що витрати на сплату ПДВ та 
додаткові статті адміністративної частини організації мали врахувати у тендерній 
пропозиції і закласти в кошториси. Тому можна вважати, що ці труднощі повинні бути 
вирішені НУО самостійно шляхом більш ретельної підготовки розрахунків при подачі 
на тендери. На основі відповідей НУО ми припускаємо, що більшість не знають або 
не розуміють цього механізму. Також це нерозуміння може бути спричинене тим, 
що не всі надавачі послуг є платниками ПДВ через невеликі вартості договору, але 
тариф для них рахувався із ПДВ. Тому це питання Замовнику слід більш детально 
розглянути, щоб уникнути нераціонального використання коштів за закупівлями. 

Водночас ситуація, коли НУО говорять про нестачу коштів на надання послуг, може 
бути спричинена не лише нерозумінням розрахунку ПДВ, а й низькими тарифами, 
що не відповідають реальним вартостям. Тому, на нашу думку, важливо залучити 
експретів до перегляду розрахунку вартості послуг у бік її збільшення.

Варто зазначити, що отримання довідок про відсутність заборгованості зі сплати 
податків у ДФС та відсутність судимостей у МВС є безкоштовними. Очевидно, 
що НУО не володіють цією інформацією, а тому потрібно включити це питання до 
навчальних матеріалів.

Показово, що 78% тих, хто зазначив, що мав додаткові фінансові витрати, надали 
пропозиції щодо вирішення цієї ситуації. Найбільше пропозицій стосувалося змін до 
системи оподаткування і звільнення НУО від сплати ПДВ (36%). Менший відсоток, 
(21%) пропонують Замовнику виконувати умови договору і вчасно виплачувати 
кошти за надані послуги. Також були пропозиції щодо докорінної зміни процесу 
закупівель, виведення закупівель з-під дії ЗУ “Про публічні закупівлі”, збільшення 
граничної вартості послуг, можливості передбачити додаткові витрати в бюджеті, 
збільшення відсотку передплати.
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Оскільки фінансові питання значним чином впливають на реалізацію Плану 
переходу, на засіданні Стратегічної групи потрібно розглянути та обговорити шляхи 
вирішення основних із них, а саме: переглянути підхід до формування тарифів, 
пошук можливості адвокації змін до законодавства щодо ПДВ, перегляд процедури 
закупівель.

Комунікаційні питання.

Лише у 20% опитаних виникали труднощі у загальній комунікації із ЦГЗ. 
Найбільше з них стосувалися неготовності представників ЦГЗ спілкуватися 
телефоном, неможливістю отримання оперативної інформації щодо виплат 
коштів, затримки з виплатами та відсутність інформації про них. Організації 
пропонують проводити більше зустрічей із ЦГЗ та НУО, сприяти покращенню 
комунікації та своєчасності виплат для того, аби вирішити зазначені труднощі.

Висновок експертів: 

Для покращення комунікаційної складової ЦГЗ в рамках Плану переходу було 
докладено багато зусиль. Зокрема був запущений дайджест реалізації плану 
переходу, відзняті інформаційні та навчальні відеоролики. Це допомогло у зручний 
спосіб доносити необхідну інформацію до НУО, що, як наслідок, вирішило більшість 
проблем у комунікаційному полі. Про це свідчать і відповіді НУО, адже вони в 
більшості своїй стосуються лише оперативності комунікації.
Задля підтримання запровадження результативних методів комунікації вважаємо 
за необхідне продовжувати випуск та розсилку дайджесту, а також ЦГЗ взяти на 
адміністрування та наповнювати сайт Плану переходу http://transitionplan.com.ua/ 
або розробити інший за потреби. 

Технічна підтримка.

На етапі отримання технічної підтримки з боку основних реципієнтів (Центру 
громадського здоров’я, Мережі «100% Життя», Альянсу громадського 
здоров’я) та групи технічної підтримки 92,5% НУО труднощів не мали. Решта 
опитаних (7,5%) мали труднощі з неповнотою інформації або невідповідністю 
наданих товарів. Для вирішення проблем НУО надали такі пропозиції:

забезпечити постійну 
комунікацію;
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зазначати у документах 
та в електронних 

базах напрям, за яким 
передаються ТМЦ.

отримувати 
регулярний 

зворотній зв’язок;
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Висновок експертів: 

Високий відсоток задоволеності НУО в отриманні технічної підтримки зумовлений 
активною включеністю основних реципієнтів ГФ у цей процес. У рамках роботи 
Стратегічної групи відбувалася координація спільної діяльності, визначався 
загальний вектор та покрокові завдання. 

Вважаємо за потрібне зберегти напрацювання Стратегічної робочої групи та 
продовжити її роботу. Також потрібно розробити план технічної підтримки процесу 
переходу на 2020-2021 роки, врахувавши результати цього аналізу опитування 
НУО. 

Специфічні труднощі, які виникали у НУО в процесі закупівлі та надання 
послуг.

До них НУО віднесли:

Серед способів подолання цих труднощів респонденти зазначили, що 
потрібно розширити критерії набору клієнтів в технічній специфікації, а також 
надати відео-інструкції для покращення роботи документатора.

Висновок експертів: 

Окреслені питання так чи інакше стосуються загального процесу перебігу 
закупівель, тому їх потрібно включити до порядку денного засідання Стратегічної 
робочої групи. Важливо переглянути технічне завдання на предмет можливостей 
уникнення таких проблем у майбутньому, а також надавати технічну підтримку та 
проводити навчання для учасників процесу.

труднощі зі складанням звіту документатором в онлай базі Syrex та 
роботою в Excel; 

труднощі у процесі надання послуг. Організації зазначають частоту 
потребу минулорічних клієнтів у повторному супроводі, які попередньо 
відмовлялися від повного обсягу послуг, або ж з інших причин цей 
процес був неможливим. Коли ж вони звертаються в поточному році, то 
не можливо надавати їм необхідні послуги, оскільки клієнти вже є в базі 
минулого року. Це унеможливлює індивідуальний підхід до клієнта. Також 
у ситуаціях, коли клієнт, з якихось причин не може отримати усіх сесій 
(смерть, відмова, переїзд) послуг, організація не може надати сесії іншому 
додатковому клієнту.
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Участь в опитуванні взяли 40 НУО. Це складає 63,5% від загальної кількості 
унікальних учасників закупівель послуг у рамках Плану переходу. Зважаючи 
на те, що опитувальник був поширений трьома різними каналами комунікації 
(Фейсбук, дайджест, адресна розсилка на електронну пошту), дійшли висновку 
про пасивність частини організацій, які не заповнили анкету. У той же час, 
40 НУО, що заповнили анкету, підтвердили свою готовність до діалогу і до 
спільного вирішення проблемних моментів.

Якщо проаналізувати проблеми і питання, що найчастіше були описані в різних 
частинах анкети, то можна зробити висновок, що із чотирьох запропонованих 
етапів процесу закупівлі та надання послуг, найменше проблем виникало у 
організацій-респондентів на етапі участі у торгах (аукціон і оцінка тендерних 
пропозицій) – лише 7,5% НУО мали проблеми. Натомість найбільше проблем 
виникало на етапі виконання договору, а саме при отриманні коштів 
відповідно до підписаного договору - 87,2% мали проблеми на цьому етапі.

Діаграма “Відсоток НУО, що мали труднощі на різних етапах процесу”

*

Слід звернути особливу увагу на якість відповідей НУО, адже в кожному блоці 
були мінімум 1-2 організації, які зазначали проблеми, але не навели жодних 
фактів. Такі відповіді не бралися до аналізу, бо є необґрунтованими. Серед 
усіх тематичних блоків у цьому аспекті виділяється “Підписання договору з

ЕтапНУО, що мали проблеми

Лише 57,1% із них дають пояснення та наводять факти на підтвердження своїх відповідей. Тому 
відповіді інших 42,9% респондентів, які не надали пояснення на додаткові питання у цьому блоці, 
не бралися до уваги у подальшому аналізі. Остаточний відсоток тих, хто мав проблеми і надав 
підтвердження у вигляді фактів чи ситуацій, - 20%.
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ЦГЗ”, адже лише 57% тих, хто вказав на наявність проблем, змогли описати 
конкретні ситуації із деталями і фактами (8 НУО з 14). Тому якість відповідей 
по цьому етапу найгірша.

Загалом, результати, описані вище, свідчать, що технічна підтримка і 
консультування щодо вдосконалення механізму надання послуг за бюджетні 
кошти мають бути сфокусовані саме на етапі виконання договору як найбільш 
проблемному для НУО на даний момент.

Щодо пропозицій НУО по вирішенню окреслених ними проблем, маємо 
наступну ситуацію - у всіх блоках анкети (крім етапу подання тендерної 
документації) був відсоток НУО, які змогли окреслити проблему, але не навели 
свої пропозицій щодо її вирішення. 

Діаграма “Відсоток НУО, що мали проблеми, порівняно із відсотком тих, хто 
надав пропозиції для покращення”

Це може свідчити про недостатню експертість НУО або прогалини у деяких 
технічних питаннях. Тому проведення додаткового навчання НУО, а також 
постійна комунікація з експертами можуть покращити рівень компетентності 
організацій і підвищити задоволеність комунікацією з групою технічної 
підтримки та Замовником.
Також ця ситуація ще раз доводить необхідність проведення експертного 
аналізу процесу переходу. Для напрацювання рекомендацій щодо 
удосконалення моделі цей експертний аналіз має включати як огляд 
відповідей організацій-учасників торгів, так і власні відповіді та оцінки різних 
етапів Плану переходу та моделі в цілому.
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Для учасників торгів:

Для замовників торгів (ЦГЗ):

Визначитись із особою, відповідальною за закупівлі та організувати для 
неї навчання з питань функціонування електронної системи закупівель, 
законодавства та участі в торгах.

Завчасно розпочинати підготовку до участі у закупівлях: уважно вивчати 
вимоги тендерної документації замовника, з’ясовувати незрозумілі 
питання в період уточнень.

Ознайомитись із Законом “Про публічні закупівлі” у новій редакції 
та володіти інформацією про компетенцію замовника, законодавчі 
обмеження та власні права у закупівельному процесі.

Залучати місцеві бюджети для фінансування додаткових послуг з 
розширеного пакету для КГН.

Проводити консультації з ринком перед оголошенням закупівель, 
керуючись законом.

Узгодити розрахунки індикаторів надання послуг та їх перерахунку у 
випадках затягування процесу проведення закупівлі або підписання 
договору.

Розробити чіткі вимоги до підвищення кваліфікації працівників та 
організацій, які надають послуги у сфері профілактики та ДіП.

Розглянути можливість спрощення системи погодження внесення змін/
корективів до документації, яка створюється в процесі надання послуг.

Розглянути можливість перерозподілу охоплення у великих регіонах 
України та розподілення закупівель у цих областях на кілька лотів.

Розглянути можливість укладення рамкових угод із постачальниками 
послуг профілактики, догляду та підтримки у сфері ВІЛ для уникнення 
затягування процесу закупівель, викликаного відсутністю конкуренції в 
регіонах. 

Розглянути можливість розробки розрахунку мінімальної граничної 
вартості послуг (собівартості) у сфері профілактики, догляду та підтримки 
у сфері ВІЛ.

Переглянути пакет послуг з можливістю збільшення вартості послуг.

Розглянути можливість зміни системи фінансування, що дозволить 
коригувати вартість договору з постачальниками з урахуванням 
попередньо наданих послуг.
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Для групи технічної підтримки:

Розглянути можливість запровадження механізму перерахунку індикаторів 
надання послуг пропорційно до зменшення термінів на їх надання.

Розрахувати граничну вартість послуг без урахування ПДВ для 
постачальників, які не є платниками.

навчання із розрахунку ПДВ та формування кошторису - виключно 
для бухгалтерів;

навчання із підготовки та подачі тендерних пропозицій та електронних 
закупівель загалом - виключно для осіб, відповідальних за участь у 
закупівлях;

навчання із підготовки звітності та роботи з електронними програмами 
МіО - виключно для документаторів/МіО.

Провести навчання для сервісних організацій, які приймають участь у 
торгах з адресним відбором учасників:

Розробити для організацій-учасників алгоритм дій у разі виникнення 
фінансових труднощів під час розрахунків за надані послуги для уникнення 
ризику переривання послуг під час затримок бюджетного фінансування 
замовника.

Провести спільну нараду зацікавлених сторін щодо обговорення 
результатів цього дослідження та пропозицій і труднощів, які окреслили 
та підтвердили учасники закупівель.

Винести на порядок денний засідань Стратегічної групи питання щодо 
впровадження, реалізації та результатів впровадження соціального 
контрактування в Україні та обговорення проблемних моментів, які 
виникли впродовж закупівель послуг 2019-2020 років.

Напрацювати пропозиції рішень, за потреби проекти програм/
нормативних актів, щодо кожного блоку проблемних питань, які виникли 
в процесі проведення закупівель медико-соціальних послуг у 2019-2020 
роках.

1

2

3

4
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Додаток 1
Організації-учасники опитування

Область Організація

Вінницька

Вінницьке обласне відділення благодійної 
організації "Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД"

Громадська організація «Центр громадського 
здоров’я «Незалежність»

Донецька
Донецький обласний благодійний фонд "Оберіг"

Громадська організація «Наша допомога»

Дніпропетровська

Благодійна організація "Благодійне товариство 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД" м. Кривий Ріг" 

«Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Громадське здоров’я» м. Кривого Рогу

Благодійна організація «Благодійний фонд «Клуб 
«Світанок»

Житомирська

Громадська організація "Перспектива"

Благодійний фонд «Нехай твоє серце б’ється»

Закарпатська
Благодійна організація "Закарпатське благодійне 
товариство мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

Запорізька

Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер 
Зед"

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків 
життя. Запоріжжя»

Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Сподівання»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Все 
можливо»

Івано-Франківська

Благодійна організація "100 відсотків життя Івано-
Франківськ"

Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Реабілітаційний центр наркозалежних «Захід 
шанс»

Київська

Всеукраїнська благодійна організація "Конвіктус 
Україна"

Благодійна організація «100 відсотків життя. 
Київський регіон»

Кіровоградська

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 
благодійної організації "Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"



Область Організація

Львівська

Благодійна організація «Благодійне товариство 
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» м. Львів»
Благодійний фонд «Салюс»

Миколаївська

Миколаївська благодійна організація 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД"

Миколаївський місцевий благодійний фонд 
«Юнітус»

Одеська

Одеський благодійний фонд  реабілітації  та 
соціальної адаптації громадян без визначеного 
місця проживання "Шлях до дому"

Полтавська Благодійна організація "Світло надії"

Рівненська, Волинська, Тернопільська
Рівненський обласний благодійний фонд "Наше 
Майбутнє"

Сумська
Сумська обласна громадська організація  "Клуб 
"Шанс"

Харківська

Благодійна організація "Харківський благодійний 
фонд "Парус"

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків 
життя» м. Харків

Благодійна організація «Харківський благодійний 
фонд «Благо»

Херсонська

Херсонський обласний благодійний фонд 
"Мангуст"

Херсонська міська громадська організація 
«Асоціація 21 століття»

Хмельницька

Громадська організація "Хмельницька асоціація 
громадського здоров’я "Вікторія"

Хмельницьке обласне відділення благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД»

Черкаська Благодійна організація "100% життя. Черкаси"

Чернівецька

Благодійна організація "100 відсотків життя. 
Чернівці"

Чернівецький благодійний фонд  «Нова сім’я»

Чернігівська

Благодійна організація "Чернігівська відділення 
благодійної організації "Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

Громадська організація «Центр ресоціалізації 
хімічно-узалежнених «Ведис»

Д
О

Д
А

ТК
И

31



Д
О

Д
А

ТК
И

32

Додаток 2
Розподіл участі НУО у закупівлях на 2019 та 2020 роки за лотами

Назва організації

За якими лотами 
брали участь у 

закупівлях на 2019 
рік

За якими лотами 
брали участь у 

закупівлях на 2020 
рік

Громадська організація "Центр громадського здоров'я 
"Незалежність" ЛВНІ, СП, ЧСЧ ЛВНІ, СП, ЧСЧ

Вінницьке обласне відділення благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

ДіП ДіП

Благодійна організація "Благодійне товариство 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" 
м. Кривий Ріг" 

ДіП,ЧСЧ ДіП

Благодійна організація "Благодійний фонд "Громадське 
здоров’я" м. Кривого Рогу

ЛВНІ, СП ЛВНІ, СП

Донецький обласний благодійний фонд "Оберіг" ЛВНІ ЛВНІ

Благодійна організація "Благодійний фонд "Клуб 
"Світанок"

ДіП ДіП

Громадська організація "Перспектива" ЛВНІ, СП, ЧСЧ ЛВНІ, СП, ЧСЧ

Благодійний фонд "Нехай твоє серце б'ється" ДіП ДіП

Благодійна організація "Закарпатське благодійне 
товариство мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" 

ДіП ДіП

Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед"
ЧСЧ ЧСЧ

Благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя"

ДіП ДіП

Благодійна організація “Благодійний фонд "Сподівання" ЛВНІ СП

Благодійна організація "100 відсотків життя Івано-
Франківськ"

ДіП ДіП

Благодійна організація "Благодійний фонд 
"Реабілітаційний центр наркозалежних "Захід шанс"

ЛВНІ, СП, ЧСЧ ЛВНІ, СП, ЧСЧ

Всеукраїнська благодійна організація "Конвіктус 
Україна"

ЛВНІ, СП ЛВНІ, СП

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 
благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД"

ДіП, ЛВНІ, СП,ЧСЧ ДіП

Благодійна організація "Луганське обласне товариство 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

ДіП ДіП

Благодійна організація "Благодійне товариство 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" 
м. Львів"

ДіП,  ЧСЧ ДіП

Благодійний фонд "Салюс"
ЛВНІ, СП ЛВНІ, СП

Миколаївська благодійна організація "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" ДіП ДіП

Громадська організація  "Хмельницька асоціація 
громадського здоров’я  "Вікторія" ЛВНІ, СП ЛВНІ, СП

Благодійна організація "Благодійний фонд "Все 
можливо" СП ЛВНІ
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Назва організації

За якими лотами 
брали участь у 

закупівлях на 2019 
рік

За якими лотами 
брали участь у 

закупівлях на 2020 
рік

Миколаївський місцевий благодійний фонд "Юнітус" ЛВНІ, СП ЛВНІ, СП

Благодійна організація "100 відсотків життя. Київський 
регіон"

ДіП,  ЧСЧ ДіП, ЧСЧ

Одеський благодійний фонд  реабілітації  та соціальної 
адаптації громадян без визначеного місця проживання 
«Шлях до дому» 

ЛВНІ ЛВНІ

Благодійна організація "Світло надії" ДіП,ЛВНІ, СП, ЧСЧ ДіП,ЛВНІ,СП, ЧСЧ

Рівненський обласний благодійний фонд "Наше 
Майбутнє" ЛВНІ, СП, ЧСЧ ЛВНІ, СП, ЧСЧ

Громадська організація "Наша допомога" СП СП

Сумська обласна громадська організація  "Клуб 
"Шанс"

ДіП, ЛВНІ,СП, ЧСЧ ДіП, ЛВНІ, СП

Благодійна організація "Харківський благодійний фонд 
"Парус"

ЛВНІ ЛВНІ

Благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя" 
м. Харків

ДіП, ЛВНІ ДіП, ЛВНІ

Благодійна організація "Харківський благодійний фонд 
"Благо"

СП, ЧСЧ СП, ЧСЧ

Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст" ЛВНІ, СП, ЧСЧ ЛВНІ, СП, ЧСЧ

Херсонська міська громадська організація "Асоціація 
21 століття"

ДіП ДіП

Хмельницьке обласне відділення благодійної 
організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД"

ДіП ДіП

Благодійна організація "100% життя. Черкаси" ДіП,ЛВНІ, СП, ЧСЧ ДіП,ЛВНІ,СП,ЧСЧ

Благодійна організація "100 відсотків життя. Чернівці" ДіП ДіП

Чернівецький благодійний фонд  "Нова сім'я" ЛВНІ, СП, ЧСЧ ЛВНІ, СП, ЧСЧ

Благодійна організація  "Чернігівська відділення 
благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД"

ДіП, СП, ЧСЧ ДіП,  ЧСЧ

Громадська організація "Центр ресоціалізації хімічно-
узалежнених "Ведис"

ЛВНІ ЛВНІ
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Додаток 3
     Методологія дослідження

Методологія

Опитування НУО проводилося методом онлайн-анкетування. Для цього 
попередньо розробили анкету, яка містила питання з вибором варіантів 
відповідей і питання відкритої форми. До участі в опитуванні запрошували 
усі НУО (63 унікальні учасники згідно із даними системи ProZorro), що брали 
участь у закупівлях послуг в рамках Плану переходу у 2019-2020 роках. 

Анкета мала 6 розділів: 

Розділ 1 - загальна інформація: питання щодо участі у закупівлях та загальні 
труднощі, які міг викликати процес переходу на нову модель фінансування в 
НУО.

Розділи 2-5 - деталізовані питання щодо труднощів на кожному з етапів процесу 
закупівель та надання послуг за договором (подання тендерної документації, 
участь у торгах, підписання договору з ЦГЗ, виконання договору). Організації, 
які брали участь, але не перемогли у закупівлях заповнювали тільки розділи 
2 і 3 (подання тендерної документації, участь у торгах).

Розділ 6 (розділ “інше”) -  опис специфічних проблем, які не враховані в 
жодному з попередніх розділів. Розділ містив тільки питання відкритої форми.
Анкета побудована таким чином, що респондент спочатку мав відповісти “так” 
чи “ні” щодо наявності проблем/труднощів з конкретними діями/документами 
чи на конкретних етапах. У випадку, якщо респондент відповів “так”, він 
мав пояснити свою відповідь (деталізувати, обравши відповіді зі списку або 
описавши у довільній формі ситуацію чи проблему). Наступний пункт – розділ, 
у якому респондент мав надати пропозиції щодо вирішення проблему. 

З метою виключення з аналізу недостовірних даних при кожному питанні в 
анкеті бралося до уваги обов’язкове пояснення щодо зазначеної відповіді.  
Якщо респондент не надавав пояснення, його відповідь на питання не 
бралася для аналізу. 

Аналіз проводився з метою удосконалення організації закупівель послуг у 
сфері протидії ВІЛ-інфекції.

Предметом аналізу став досвід участі ВІЛ-сервісних організацій із закупівель, 
що проводив Центр громадського здоров’я у 2019-2020 роках, на придбання 
послуг із профілактики, догляду та підтримки в рамках реалізації Плану 
Переходу.
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Основними завданнями аналізу були:

1. Визначити перелік та характер проблем, які виникали у НУО під час участі 
у закупівлях у 2019-2020 роках та надання послуг у регіонах у 2019 році.

2. Дослідити ситуації, які НУО описують як проблемні, та причини, які на їхню 
думку призводять до таких ситуацій.

3. Вивчити пропозиції сервісних НУО щодо уникнення проблемних моментів 
в наступних торгах.

4. Сформувати комплексні пропозиції для усіх учасників процесу переходу 
для удосконалення наступного закупівельного циклу.

В опитуванні взяли участь 40 організацій. Це складає 63,5% від загальної 
кількості унікальних НУО, що брали участь у закупівлях послуг у рамках 
Плану переходу.

На основі зібраних відповідей визначили відсоток організацій, які мали 
проблеми/труднощі на кожному етапі закупівель і надання послуг, і загальні 
проблеми в процесі переходу на нову систему фінансування послуг. 

На основі цих даних сформували висновки щодо тих аспектів процесу Плану 
переходу, які викликали найбільше труднощів у НУО. Висновки містять 
узагальнені результати аналізу проблем та пропозицій щодо їх вирішення.

Відсутність відповіді на запропоновану анкету зарахували як відмову 
від участі в опитування. Відсоток таких організацій становить 36,5% (23 
організації) від генеральної сукупності. Далі в дослідженні позначення 100% 
використовується виключно для позначення загальної кількості заповнених 
анкет (39 організація для підрозділів 1.3. та 1.4.; 40 організацій для решти 
розділів).


