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Станом на сьогодні Україна належить до 
європейських країн з високим рівнем поширення 
ВІЛ-інфекції. Серйозним залишається питання 
запровадження плану переходу від фінансування 
заходів направлених на подолання епідемії 
ВІЛ\СНІДу за кошти міжнародних донорських 
організацій до бюджетного фінансування. Держава 
зобов'язалася взяти на себе відповідальність у 
протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу. З 
метою забезпечення реалізації цих зобов'язань в 
Україні розробили план збереження стійкості 
фінансування надання послуг у сфері 
громадського здоров'я для ключових груп 
населення. Неформально цей план дістав назву 
План 20-50-80, оскільки саме такі відсотки 
фінансування протидії епідемії мають 
забезпечуватись бюджетними коштами протягом 
трьох років перехідного періоду.  
Разом з тим, для переходу на бюджетне 
фінансування необхідні нові механізми для 
отримання бюджетних коштів. Таким механізмом 
стануть публічні закупівлі послуг у сфері 
громадського здоров'я, які оголошуватимуться 
Центром громадського здоров'я (далі - ЦГЗ) в 
порядку, передбаченому законодавством.  

Велику роль у реалізації плану переходу та 
забезпеченні сталості надання послуг у сфері 
громадського здоров'я  відіграють неурядові 
організації, що працюють в усіх регіонах України. 
Саме неурядові організації (далі - НУО) є основним 
та кваліфікованим постачальником послуг у сфері 
протидії ВІЛ на сьогодні. Відтак предметом 
аналітичного звіту є аналіз та оцінка рівня 
обізнаності і готовності потенційних провайдерів 
послуг громадського здоров'я до участі у закупівлі 
послуг за бюджетні кошти. 
Результати дослідження ілюструють рівень 
готовності регіональних організацій до зміни 
підходів фінансування сфери протидії ВІЛ, а також 
дають змогу оцінити та запобігти виникненню 
конфліктних ситуацій серед потенційних надавачів 
послуг у регіонах. 

Дане оперативне дослідження проведено на 
замовлення Стратегічної групи з впровадження 
плану перехідного періоду при ЦГЗ.
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ДИЗАЙН 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження

Встановити рівень готовності регіональних неурядових організацій, які працюють у 
сфері протидії ВІЛ до участі у закупівлях послуг в сфері громадського здоров'я за 
рахунок бюджетних коштів, а також дослідити та попередити можливі ризики у 
реалізації такого механізму.

Завдання дослідження

џ Виміряти рівень зацікавленості регіональних НУО щодо участі у закупівлях за 
бюджетні кошти.

џ Розрахувати прогнозований рівень забезпеченості послугами у сфері громадського 
здоров'я ключових груп населення відносно рівня охоплення, запланованого ЦГЗ.

џ Встановити рівень конкуренції серед НУО щодо окремих лотів закупівлі послуг у 
регіонах.

џ Виявити наміри НУО щодо співпраці з партнерськими організаціями під час участі у 
закупівлі послуг у сфері громадського здоров'я.

џ Зафіксувати потреби регіональних НУО в навчанні та технічній підтримці у ході 
реалізації Плану переходу.

Предмет дослідження

Готовність регіональних неурядових організацій, які працюють у сфері протидії епідемії 
ВІЛ/СНІД за рахунок фінансування коштами  Глобального Фонду до участі у Плані 
переходу.

Методи дослідження

Під час проведення дослідження використали метод онлайн- опитування. 
Респондентам запропонували дві анкети: 

1.  для встановлення рівня готовності до участі у закупівлях; 
2.  для встановлення планового рівня охоплення послугами ключових груп населення.
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У якості респондентів була залучена вся генеральна сукупність цільових НУО. 
Для оцінки можливих ризиків та сценаріїв співпраці між регіональними НУО 
використали метод системного аналізу та прогнозування. 

Географія

24 регіони України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей) та м. Київ.

Методологічні застереження

Розрахунки щодо забезпечення планової потреби в охопленні послугами у сфері 
громадського здоров’я регіональними організаціями, що містяться у звіті, проводили на 
основі прогнозованих обсягів охоплення клієнтів. 

Обсяги оціночної потреби у напрямку надання послуг з догляду та підтримки - 
прогнозовані на основі даних, отриманих від Мережі 100% Життя за перше півріччя 
року та об'єднують обсяги клієнтів за напрямом виявлення ВІЛ у статевих партнерів та 
інших уразливих груп а також у напрямі супроводу ЛЖВ з метою формування 
прихильності до АРТ. 
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В опитуванні взяли участь субреципієнти (SR), що отримали фінансування від БО «100 
відсотків життя» та МБФ «Альянс громадського здоров'я» за кошти гранту Програм 
Глобального Фонду (далі ГФ).  Загалом в усіх регіонах України діють організації, які 
готові стати постачальниками послуг у сфері громадського здоров'я на замовлення 
держави. Зокрема, 78% від організацій, які потрапили у вибірку підтвердили свою 
зацікавленість в участі у публічних закупівлях, оголошених ЦГЗ МОЗ України. 

Опитування субреципієнтів здійснили у два етапи:

1.  Рівень обізнаності організацій у сфері підготовки до надання послуг у сфері 
громадського здоров'я на замовлення.

2.  Рівень прогнозованого забезпечення послугами профілактики для ключових груп з 
ВІЛ.

В процесі обох етапів дослідження використовували однакову вибірку учасників 
опитування. Анкета була запропонована 100 організаціям, які надають послуги у сфері 
громадського здоров'я за рахунок фінансування ГФ. Проте 26  організацій з 
Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Житомирщини, Закарпаття, Київщини, 
Львівщини, Миколаївщини,Одещини, Тернопільщини, Херсонщини, Черкащини, та 
Чернігівщини здебільшого з тих, хто працює у напрямку профілактики ВІЛ серед 
уразливих груп відмовились від участі в опитуванні. 

Під час проведення першого етапу опитування отримали анкети від 74 
респондентів, на основі аналізу яких встановили, що:

џ 100% НУО обізнані щодо початку плану переходу, який заплановано на  липень 2019 
року із фінансування ГФ на державне;

џ 95% організацій планують брати участь у закупівлях послуг через електронну 
систему ProZorro, що будуть оголошені ЦГЗ, на послуги профілактики ВІЛ;

џ 89% НУО оцінюють достатньою свою спроможність для участі у закупівлях через 
електронну систему закупівель ProZorro;

џ 89% організацій відзначили необхідність у додатковому навчанні з питань участі у 
публічних закупівлях через систему ProZorro;
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џ 93% опитаних бажають отримувати додаткову інформацію про порядок реалізації 
механізмів закупівлі послуг державою;

џ 90% НУО потребують додаткової допомоги у підготовці документації для участі у 
публічних закупівлях.

За результатами першого етапу опитування дійшли наступних висновків:

1.  Регіональні НУО достатньо високо оцінюють власну спроможність участі у публічних 
закупівлях, що разом з іншим може свідчити про невірне розуміння механізмів 
проведення публічних закупівель або плутанину між субгрантовими та 
закупівельними процедурами.

2.  В окремих регіонах України кількість надавачів послуг у сфері громадського 
здоров'я надто висока, що може спричинити прояви недобросовісної конкуренції у 
регіонах та складнощі у налагодженні партнерських відносин між надавачами, де це 
буде необхідно.

3.  Чимало регіональних організацій висловили необхідність у додатковому навчанні, 
інформуванні та технічній підтримці у процесі реалізації закупівель послуг у сфері 
громадського здоров'я за новим механізмом та участі НУО у цих закупівлях.

На другому етапі дослідження предметом оцінювання  стали наміри регіональних 
провайдерів послуг громадського здоров'я у забезпеченні потреби ЦГЗ щодо 
охоплення послугами з  профілактики ВІЛ ключових груп населення. У процесі 
опитування проаналізували планові обсяги надання послуг у сфері громадського 
здоров'я у регіонах України та потребу у них, а також варіанти співпраці або 
виникнення конфліктних ситуацій на основі конкуренції. 

За результатами аналізу отриманих від НУО відповідей встановили, що:

џ Потенційні провайдери  послуг у  сфері громадського  здоров'я присутні:

џ для ЛЖВ у  24 регіонах України та м. Київ;
џ для ЛВНІ у 24 областях України та м.Київ;
џ для РКС - 23 областях та м.Київ
џ для  ЧСЧ -  у 21 регіоні та м.Київ
 

џ Охопити послугами обсяг клієнтів, який запланований ЦГЗ, поодинці НУО в 
більшості випадків не зможуть. Зокрема, послугами для ЧСЧ організації самотужки 
можуть забезпечити 9 регіонів; послугами для ЛВНІ 6 області та 7 областей для 
РКС. Найбільші потужності організації мають в забезпеченні послугами з догляду та 
підтримки ЛЖВ - у 10 областях надавачі здатні покрити потребу самотужки. 

џ За умови об'єднання зусиль кількох/усіх надавачів послуг у регіонах, не всі клієнти 
будуть забезпечені відповідними послугами. Відтак, у кооперації зусиль повністю 
забезпечити необхідне охоплення НУО зможуть у 13 регіонах із догляду та 
підтримки; у 10 регіонах у напрямку надання послуг для ЛВНІ; у 14 регіонах у 
напрямку профілактики для РКС та у 9 областях для ЧСЧ. 
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џ До об'єднання зусиль у регіонах організації не готові в достатній мірі. Відтак, лише 
26% опитаних  готові до об'єднання зусиль з іншими організаціями; 57% мають 
намір брати участь у закупівлях самостійно, а решта (17%)  ще не визначились щодо 
своїх намірів до партнерства з іншими організаціями.

џ Для більшості регіонів відмітили недостатній рівень конкуренції. Відтак, у закупівлях 
послуг з профілактики для ЛЖВ у 12 регіонах конкуренція відсутня та у 6 мінімально 
необхідна для торгів; у закупівлях послуг для ЛВНІ та РКС конкуренція відсутня у 6 
регіонах, а у 10 становить 2 учасники; у лотах на придбання послуг для ЧСЧ у 12 
регіонах конкуренція відсутня; у 9 областях мінімальна. 

Загальний рівень конкуренції по Україні серед надавачів послуг, що взяли участь в 
опитуванні, коливається від 1,4 пропозиції у лотах з послугами профілактики для ЧСЧ 
до 2,4 пропозицій у лотах з послугами профілактики для ЛВІН. Натомість у розрізі 
регіонів рівень конкуренції розподіляється нерівномірно.

Разом із нерівномірним розподілом конкуренції, також різняться співвідношення попиту 
до пропозиції. Загальні показники по Україні свідчать про те, що за усіма напрямами 
НУО зможуть охопити своїми послугами більшу кількість клієнтів, ніж це визначено 
потребою ЦГЗ. Проте у розрізі регіонів показник забезпеченості суттєво коливається.
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Надання послуг 

профілактики 

для ЛВНІ

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська
Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-
Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

МиколаївськаОдеська

Полтавська

Рівненська
Сумська

Терноп.

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

95

2 371 2 253

м. Київ

105

1 901 2 000

89

25 031 22 300
57

13 947 8 000

131

2 400 3 155

38

5 472 2 100

164

1 094 1 800

39

5 184 2 000

110

3 872 4 276

106

4 000 4 250

8

5 896 500

66

5 563 3 670

96

18 690 18 000

116

2 294 2 663

6

1 664 100

168

8 201 22 300

4

4 077 175

100

4 197 4 181 56

5 472 3 050

56

3 036 1 700

144

18 546 26 700

Чернівецька
114

1 728 1 970

Закарпатська
61

749 460

Розглянемо можливі обсяги охоплення 

відносно потреби у розрізі регіонів
Регіон

%

Потреба 
охоплення

План 
охоплення 
НУО

128

5 075 6 500

104

3 411 3 553



Надання послуг 

профілактики 

для РКС

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська
Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-
Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

МиколаївськаОдеська

Полтавська

Рівненська Сумська

Терноп.

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

251

378 950

м. Київ

120

335 400

175

3 596 6 300
74

1 859 1 380

221

389 860

45

1 337 600

139

324 450

304

987 3 000

111

689 764

91

853 775

70

1 066 750

101

2 147 2 170

94

3 742 3 500

118

486 575

15

335 50

159

2 592 4 133

144

486 700

150

902 1 350 80

810 650

0

151 0

198

5 103 10 100

Чернівецька
147

373 546

Закарпатська
99

203 200

Надання послуг 

профілактики 

для ЧСЧ

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська
Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-
Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

МиколаївськаОдеська

Полтавська

Рівненська Сумська

Терноп.

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

283

378 1 068

м. Київ

147

272 400

0

2 696 0
51

1 380 700

75

266 200

157

1 786 2 800

138

397 550

32

1 566 500

99

302 300

-

- 5

13

1 908 250

0

1 199 0

151

2 656 4 000

130

501 650

26

383 100

254

2 768 7 029

15

648 100

-

- 0 68

661 450

0

376 0

155

9 830 15 200

10

Регіон

%

Потреба 
охоплення

План 
охоплення 
НУО

Закарпатська
180

Чернівецька
113

619 700

123

778 960

103

816 839

140

342 480

116

558 646
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Надання послуг 

із догляду 

та підтримки

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська
Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-
Франківська

Київська / м. Київ

Кіровоградська

Луганська

Львівська

МиколаївськаОдеська

Полтавська

Рівненська
Сумська

Терноп.

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

105

950 1 000

236

635 1 500

22

3 700 800
132

1 710 2 250

34

1 305 450

145

550 800

203

370 750

387

1 755 6 800

125

320 400

84

1 435 1 200

148

1 350 2 000

248

1 070 2 650

408

3 000 12 250

84

830 700

80

250 200

44

1 580 700

367

300 1 100

45

515 230

575

400

Регіон

%

Потреба 
охоплення

План 
охоплення 
НУО

1 370

*

580 *

*

*

*

*

*

*

* інформація відсутня

Проаналізувавши можливе охоплення уразливих до ВІЛ груп, варто зазначити,  що 
найменше забезпеченою послугами з профілактики ВІЛ стане група ЧСЧ. Для цієї 
категорії населення у Чернігівській, Хмельницькій, Миколаївській Дніпропетровській 
областях НУО не запланували забезпечення послугами з профілактики. Натомість у 
таких регіонах, як Харківщина та Вінниччина можливості охоплення перевищують 250% 
від обсягів, які необхідні. 

Для забезпечення профілактики у решті напрямків випадки 0 покриття потреби 
практично відсутні, натомість відсоток охопленості коливається від 4% до 408% 
залежно від регіону. Тож необхідним є налагодження діалогу між різними надавачами 
послуг у сфері громадського здоров'я у різних регіонах. Вчасне коригування обсягів 
дозволить уникнути переривання надання послуг в одних областях України та 
зменшить прояв негативних наслідків надмірної конкуренції в інших. 

За результатами зведеного аналізу, дійшли наступних висновків:

1.  У переважній більшості областей для забезпечення необхідного охоплення 
послугами потрібне об'єднання зусиль регіональних організацій, до якого готова 
лише невелика частка  виконавців. У деяких регіонах, особливо для забезпечення 
послугами з профілактики ЧСЧ, необхідний пошук партнерів з інших регіонів або 
збільшення потужностей існуючих провайдерів.

2.  Загалом по Україні обсяг пропозиції НУО в охопленні перевищує планові показники 
ЦЗГ. За умови перерозподілу ресурсів НУО між регіонами із надлишковим 
охопленням та менш забезпеченими областями потреба може бути покрита за 
всіма видами послуг.

3.  Ризики недобросовісної конкуренції або виникнення конфліктних ситуацій існують 
для більшості регіонів України. Проте, враховуючи наявність майже в кожному 
регіоні хоча б 1 надавача послуг, що схильний до співпраці з партнерами для 
забезпечення охоплення послугами клієнтів, такі ризики можуть бути попереджені 
та усунені шляхом медіації. 

Закарпатська
550365

151

Чернівецька
226

270 610
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РОЗДІЛ ІІ
Аналіз забезпечення потреби охоплення, конкуренції та ризиків 
під час участі у закупівлях послуг у сфері громадського здоров'я
у розрізі регіонів

Вінницька область

Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

-

- 1

1

2

2

1 000

2 253 

950

1 068

2 371

378

378

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 1 

виконавець, не схильний до співпраці, який 
самостійно може покрити оціночну потребу.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 1 
виконавець із невизначеною позицією, який не 
може забезпечити 100% охоплення 
профілактикою цю групу.

џ За напрямом профілактики для РКС —  2 
організації, одна з яких до співпраці не схильна. 
Для забезпечення покриття повної потреби  
кооперація не обов'язкова. 

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 2 
організації, одна з яких до співпраці не схильна. 
Для забезпечення покриття всієї потреби 
охоплення співпраця не обов'язкова. 

џ Виходячи з наведеної таблиці, конкуренція на 
торгах існує у випадку половини лотів.

У Вінницькій області за охопленням 
профілактичними послугами ЛВНІ 
пропозиція не забезпечує потребу, за 
трьома - перевищує. Відсутність 
конкуренції за напрямом профілактики 
для ЛВНІ та неспроможність 1 
надавача охопити необхідний обсяг 
клієнтів можуть спричинити обмеження 
в отриманні послуг для 118 осіб. За 
трьома лотами кооперація не 
обов’язкова, 1 надавач може 
забезпечити 100% охоплення. Це може 
спричинити потенційний конфлікт між 
надавачами щодо монополізації сфери 
та витіснення з ринку надання послуг 
для груп РКС та ЧСЧ. 

950
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

-

-

-

+

1

2 1 500

2 000

400

400

1 901

335

272

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — обидва 

надачі розглядають можливість співпраці. 

Проте навіть спільними зусиллями організації 

не забезпечать необхідне охоплення. 

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 1 

потенційний надавач послуг з можливістю 

охоплення повної потреби. 

џ За напрямом профілактики для РКС —  1 

потенційний надавач послуг з можливістю 

охоплення повної потреби. 

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 1 

потенційний надавач послуг з можливістю 

охоплення повної потреби. 

Отже, конкуренція на торгах існує лише у 

випадку 1 лоту.

Через відсутність конкуренції з трьох 

лотів термін проведення процедури 

закупівель може скласти до 2 місяців. 

Загалом у Волинській області низька 

ймовірність конфлікту. Пропозиція 

надавачів послуг перевищує обсяг 

оціночної потреби, що сприятиме 

повному забезпеченню охопленням.   

1

1

*

*Невідомі обсяги планового охоплення 

за напрямом догляду та підтримки 

одного із потенційних надавачів, що 

унеможливлює встановлення точної 

кількості послуг, які можуть бути 

надані в регіоні. 

Волинська 
область

635



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

-

+

+ 800

22 300

6 300

0

25 031

3 596

2 692

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 3 

організації готові до співпраці у роботі. 

Навіть за умови об'єднання, оціночну 

потребу регіону організації покрити не 

зможуть.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 3 

організації готові до співпраці, але загальна 

пропозиція не покриває всю потребу 

регіону. Для забезпечення максимального 

охоплення необхідна спільна робота усіх 

надавачів. 

џ За напрямом профілактики для РКС — 1 

організація потенційно згодна до співпраці з 

іншими надавачами. Із розрахунків повного 

покриття потреби у послугах необхідна 

спільна робота щонайменше 2 виконавців.

У цьому регіоні конкуренція на торгах існує 

стосовно 3 з 4 можливих лотів.

Можлива недобросовісна конкуренція або 

конфлікт. Загалом у Дніпропетровській 

області висока конкуренція, а у випадку 

закупівлі послуг для РКС пропозиція 

суттєво перевищує попит. Але жоден з 

виконавців не взмозі покрити всю потребу 

самотужки. Тому співпраця виконавців є 

необхідною умовою для покриття повної 

потреби. Але кожен виконавець планує 

подаватися самостійно, що може 

призвести до конфліктів та 

недобросовісної конкуренції.

*Невизначеною залишається позиція БО 

БТ «ВМ людей, які живуть з ВІЛ м. 

Кривий Ріг», оскільки організація планує 

подаватись на три лоти і розглядає 

можливість кооперації з іншими 

організаціями регіону. Проте складно 

оцінити потенціал охоплення, оскільки 

НУО не зазначила свої можливості під 

час опитування.

Дніпропетровська 
область

14

6

5

9

0

3 700



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+

4

5 2 250

8 000

1 380

700

13 947

1 859

1 380

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 1 організація 
готова до співпраці у роботі. Для покриття оціночної 
потреби необхідна співпраця щонайменше 2 надавачів 
послуг. 

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 1 організація 
готова до співпраці. За розрахунками для  покриття 
потреби у послугах для забезпечення максимального 
рівня охоплення необхідна спільна робота всіх виконавців 
у регіоні. Проте для повного забезпечення потреби 
необхідна співпраця з організаціями з інших регіонів. 

џ За напрямком профілактики для РКС — 1 організація 
потенційно згодна до співпраці з іншими надавачами. 
Оціночна потреба регіону є вищою від обсягів, які можуть 
охопити НУО. Для забезпечення максимального 
охоплення необхідна співпраця усіх організацій в області. 
Для повного забезпечення потреби необхідна співпраця з 
організаціями з інших регіонів.

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — жодна із 
організацій до співпраці не схильна. Але варто зазначити, 
що, навіть, досягнувши порозуміння у співпраці.  
виконавці не зможуть забезпечити охоплення 
запланованих ЦГЗ обсягів клієнтів. Необхідна співпраця з 
організаціями з інших регіонів.

Конкуренція на торгах наявна в усіх 4 лотах.

Можлива недобросовісна 
конкуренція або конфлікт. Для 
забезпечення запланованого рівня 
охопленості у послугах із 
профілактики у регіоні потрібне 
об'єднання зусиль усіх виконавців, 
які планують брати участь у 
торгах. Натомість до співпраці з 
іншими готова лише 1 із 5 
організацій. У послугах із 
профілактики для більшості груп 
населення необхідний рівень 
охопленості  не буде забезпечений 
навіть за умови об'єднання 
можливостей усіх потенційних 
виконавців. Рівень планового 
охоплення організацій нижчій за 
визначені ЦГЗ обсяги послуг, тож 
необхідна кооперація повністю 
знищить в регіоні конкуренцію за 
трьома видами послуг. 

4

2

*

*Невідома оціночна потреба 
охоплення послугами за всіма 
лотах на II півріччя 2019 року. Усі 
розрахунки здійснили, виходячи із 
річних обсягів охоплення.  

Донецька 
область

15

1 710



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

-

+

- 450

3 155

860

200

2 400

389

266

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 1 потенційних 
надавач, не схильний до співпраці. Проте не здатний 
самостійно охопити необхідну кількість клієнтів. 
Потрібна співпраця з організаціями із інших регіонів.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — обидва 
надавачі планують подаватись самостійно. Із 
розрахунків для покриття оціночної потреби 
необхідна співпраця обох виконавців. 

џ За напрямком профілактики для РКС — обидва 
надавачі планують подаватись на торги самостійно. 
За цим напрямком співпраця не обов'язкова, один із 
надавачів може самостійно охопити необхідний обсяг 
клієнтів. 

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 1 потенційний 
надавач послуг, не схильний до співпраці. Для 
покриття оціночної потреби у послугах з 
профілактики потрібно розглянути варіанти пошуку 
партнерів з організацій  інших регіонів. 

Конкуренція на торгах існує лише у половині лотів.

Можливий конфлікт. Обидві 
організації планують подаватись на 
торги самостійно, проте кооперація 
виконавців необхідна для покриття 
усього запланованого ЦГЗ 
охоплення. Разом з тим спільні 
можливості організацій по двох 
лотах суттєво перевищують оціночну 
потребу в охопленні, що може 
спричинити складнощі у визначенні 
головного виконавця та партнера за 
умови переговорів про об'єднання 
зусиль. Для покриття необхідного 
охоплення у профілактиці для ЧСЧ 
необхідна співпраця з організаціями 
з інших регіонів. 

2

16

Житомирська 
область

1

1

2

1 305



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 550

460

200

180

365

749

203

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — до 
об'єднання зусиль готовий лише один із 
потенційних надавачів. Для покриття оціночної 
потреби необхідна співпраця обох надавачів.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — до 
пошуку шляхів співпраці готові 2 організації. 
Разом з тим, навіть за умови об'єднання 
надавачів послуг, потребу повністю покрити не 
вдасться. Необхідний пошук партнерів за 
межами області. 

џ За напрямом профілактики для РКС — 2 
організації попередньо згодні на співпрацю, 
проте необхідна  кооперація всіх надавачів 
послуг.

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 2 
організації готові до спільної роботи. 

Конкуренція на торгах наявна у всіх 4 лотах.

Можливі складнощі у налагоджені 
співпраці. Загалом у Закарпатській 
області виконавці  розглядають 
можливість до об'єднання зусиль. 
Натомість обидві організації готові 
до консорціуму лише на умовах 
головного виконавця, що може 
спричинити непорозуміння або 
конфлікт. 

2

*

17

Закарпатська 
область

3

* Неможливо визначити мінімально 
необхідну кількість організацій для 
об'єднання зусиль у напрямку 
профілактики для ЧСЧ, оскільки 
відсутні дані щодо оціночної потреби 
охоплення.

3

3 -



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 800

2 100

600

2 800

550

5 472

1 337

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — до співпраці 
схильна лише 1 організація. Для покриття оціночної 
потреби необхідна співпраця обох організацій.

џ За напрямом профілактика для ЛВНІ — до об'єднання 
зусиль готова лише 1 організація. Разом з тим навіть у 
співпраці організації не зможуть забезпечити необхідну 
потребу в охопленні. Відтак потрібно розглянути 
можливість залучення до співпраці організацій з інших 
регіонів. 

џ За напрямом профілактики для РКС — співпрацювати 
з партнерами готова 1 організація. Разом з тим навіть 
консорціум із всіх потенційних надавачів  не зможе 
забезпечити необхідну потребу в охопленні. 
Необхідний пошук партнерських організацій з  інших 
регіонів. 

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 1 із потенційних 
виконавців до співпраці категорично не готовий. Разом 
з тим така співпраця не обов'язкова, одна із організації 
може забезпечити достатне охоплення послугами. 

Конкуренція на торгах присутня у всіх 4 лотах.

Загалом у Запорізькій області 
можливості забезпечення 
надання послуг для ЛВНІ та РКС 
значно нижчі за планові 
показники охопленості ЦГЗ, що 
потребує пошуку партнерів за 
межами області. Водночас 
необхідне і об'єднання зусиль 
організацій в межах регіону для 
забезпечення послугами хоча б 
максимально можливої кількості 
людей. Проте дві з трьох 
організацій планують подаватись 
самостійно, одна з яких 
категорично проти партнерства. 

2

18

Запорізька 
область

2

2

2 1 786



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

- 750

1 800

450

550

370

1 094

324

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — потенційний 
надавач послуг готовий до співпраці. Проте вона не 
обов'язкова, одна організація може забезпечити 
необхідне охоплення.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 1 організація 
схильна до пошуку співпраці, проте це не 
обов'язково, оскільки одна з організацій може 
забезпечити охоплення оціночної потреби регіону 
самостійно.

џ За напрямом профілактики для РКС — 1 організація 
теж схильна до співпраці, проте вона не обов'язкова, 
адже одна з організацій може забезпечити повне 
охоплення оціночної потреби регіону.

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 1 організація 
готова до об'єднання зусиль. Разом з тим  навіть 
консорціум з усіх надавачів регіону не зможе 
забезпечити достатне охоплення послугами. 
Необхідна додаткова кооперація з організаціями з 
інших регіонів.

Конкуренція на торгах наявна у випадку 3 з 4 лотів.

Можлива недобросовісна 
конкуренція по лотах надання 
послуг для ЛВНІ та РКС й лоту із 
догляду та підтримки та складнощі у 
взаємодії для надання послуг групі 
ЧСЧ. Оскільки у перших трьох 
випадках одному із надавачів 
співпраця невигідна, натомість у 
випадку профілактики для ЧСЧ вона 
є необхідною. 
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2

2

2 1 566

Івано-Франківська 
область

1



Київська область 
та м. Київ

Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 6 800

28 700

13 100

15 700

1 755

23 730

6 090

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 2 організації 
готові до спільної роботи. Разом з тим, співпраця не 
обов'язкова, один із надавачів може самотужки 
забезпечити охоплення. 

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 3 організації 
готові до співпраці, але з розрахунків запланованого 
покриття потреби у послугах необхідна спільна 
робота щонайменше 4 організацій.

џ За напрямком профілактики для РКС — 3 
організації готові до спільної роботи з іншими 
надавачами. Проте це не є необхідністю, один із 
надавачів може забезпечити потрібний обсяг  
послуг.

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 1 організація 
готова до об'єднання зусиль. Співпраця не 
обов'язкова — один із потенційних надавачів може 
забезпечити охоплення послугами самостійно. 

Конкуренція на торгах існує в усіх 4 лотах.

Загалом у м. Київ та Київській  
області конкуренція висока, а 
пропозиція надавачів послуг у 
регіоні вища від попиту ЦГЗ. 
Можливі складнощі із 
забезпеченням потреби у 
профілактиці для ЛВНІ, оскільки 
лише в цьому лоті необхідна 
співпраця виконавців, в решті 
випадків вона є невигідною для 
надавачів, які можуть самостійно 
охопити весь обсяг клієнтів, 
запланований ЦГЗ. 
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11 396

*Розрахунки потенційного 
забезпечення та запланованого 
ЦГЗ охоплення по всіх напрямках 
здійснили одночасно для міста та 
області, оскільки анкета не дає 
можливості достовірно 
встановити наміри діяльності 
організацій надавачів у місті чи 
області.

4

5

5

4

*



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

-

+

- 400

4 276

764

300

3 827

689

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — планує 

брати участь у торгах всього 1 надавач, який 

може забезпечити оціночну потребу самотужки.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — обидві 

організації не визначились з питанням 

партнерства. Співпраця не обов'язкова, одна з 

організацій може покрити необхідне охоплення 

регіонів.

џ За напрямом профілактики для РКС — обидві 

організації не визначились з питанням 

партнерства, проте для забезпечення повного 

охоплення послугами співпраця необхідна. 

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — планує 

брати участь у торгах лише 1 надавач, який 

може охопити 99% запланованого обсягу 

послуг. 

Конкуренція на торгах існує у половині 

запропонованих лотів.

Враховуючи схильність обох 

організацій регіону до вивчення 

питань партнерства, співпраця 

можлива. Це забезпечить необхідне 

охоплення послугами різних 

категорій населення. Разом з цим 

можливе повне знищення 

конкуренції у регіоні, оскільки 

надавачів всього 2.
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2

2

302

Кіровоградська 
область

1

1

320



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

-

+

- 1 200

4 250

775

5

1 435

4 000

853

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — наявний 

всього 1 надавач, який працюватиме 

самостійно, проте оціночну потребу охопити 

не може. Потрібен пошук партнерів в інших 

регіонів.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 

обидва потенційні надавачі планують 

подаватись на торги самостійно. Співпраця не 

обов'язкова, один із надавачів може охопити 

необхідний обсяг клієнтів самостійно

џ За напрямом профілактики для РКС — 

обидва надавачі панують працювати 

самостійно. Проте об'єднання зусиль  

необхідне. Також варто розглянути варіанти 

співпраці з організаціями з інших регіонів, 

адже надавачі Луганщини не зможуть 

повністю охопити потребу.

Конкуренція на торгах існує у половині лотів.

Можлива недобросовісна 

конкуренція та складнощі у 

кооперації. Оскільки в частині лотів 

одному із надавачів кооперація 

невигідна, натомість в іншій частині 

вона є необхідною. 
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2

2

1

1

Луганська 
область

Оціночну потребу охоплення 

розрахували на основі річних 

показників, оскільки інформація 

щодо потреби на 2-е півріччя — 

відсутня. Неможливо визначити 

рівень охоплення послугами 

профілактики для ЧСЧ, оскільки 

невідома загальна потреба. 

*

*

-



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

-

-

-

- 2 000

500

750

250

1 350

5 896

1 066

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За усіма напрямами надання послуг у 

регіоні всього один потенційний надавач, 

проте він готовий до кооперації на умовах 

головного виконавця. Співпраця необхідна, 

оскільки планове охоплення організацією 

забезпечує оціночну потребу лише в частині 

послуг з догляду і підтримки.

Конкуренція на торгах відсутня повністю.

Високий ризик відсутності 
конкуренції по всіх лотах та 
ймовірність охоплення послугами 
лише частини осіб, які цього 
потребують. Необхідна співпраця з 
організаціями з інших регіонів або 
розширення потужностей надавача 
послуг до необхідного рівня 
охоплення. 
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1

1

Окрім діяльності у Львівському 
регіоні, постачальник планує брати 
участь у закупівлях та надавати 
послуги у Чернівецькій, Івано-
Франківській, Закарпатській та 
Тернопільській областях. 

Львівська 
область

1

1

1 908



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

-

+

+ 2 650

3 670

2 170

1 070

5 563

2 147 

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 1 
організація готова співпрацювати із 
партнерами. Співпраця не обов'язкова, один 
із надавачів може забезпечити охоплення. 

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 1 
організація готова співпрацювати із 
партнерами. Із розрахунків покриття оціночної 
потреби у послугах необхідна спільна робота 
всіх виконавців. Також варто розглянути 
можливість партнерства з організаціями інших 
регіонів, оскільки організації Миколаївщини не 
зможуть забезпечити повну потребу в 
послугах.

џ За напрямом профілактики для РКС — До 
співпраці готова 1 організація. Необхідне 
об'єднання зусиль усіх організацій. 

Конкуренція на торгах існує в 3 з 4 лотів.

Відсутність пропозицій у наданні 
послуг з профілактики для ЧСЧ. 
Необхідне залучення провайдерів 
з інших регіонів України.

24

Невизначеною щодо планових 
обсягів охоплення залишається 
позиція Товариства Червоного 
Хреста України в регіоні, який 
формуватиме пропозицію послуг із 
профілактики для ЛВНІ, проте у 
невідомій кількості.

1 199

Миколаївська 
область
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5

3
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 12 250

18 000

3 500

4 000

3 000

18 690

3 743

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 4 організації готові до 
співпраці у роботі. Співпраця не обов'язкова, оскільки кілька 
виконавців поодинці можуть забезпечити необхідне охоплення.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 4 організації готові до 
співпраці, проте з розрахунків повного покриття оціночної 
потреби у послугах це не забезпечує повне охоплення. 
Необхідно розглянути можливість розширення потужностей 
потенційних надавачів послуг або пошуку партнерів серед 
організацій інших регіонів. 

џ За напрямом профілактики для РКС — 3 організації згодні 
об'єднувати зусилля. Із розрахунків повного покриття оціночної  
потреби у послугах з ВІЛ цього буде недостатньо для 
охоплення. Варто розглянути можливості залучення 
організацій з інших регіонів або збільшення планового 
охоплення. 

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ - з двох надавачів послуг 
до об'єднання зусиль схильна 1 організація. Проте це не 
обов'язково, один із постачальників може покрити необхідне 
охоплення. 

Конкуренція на торгах уснує по всім 4 позиціям  лотів.

Рівень конкуренції на 
торгах — високий. 
Майже всі організації 
регіону розглядають 
можливість об'єднання 
зусиль із партнерами, 
проте для забезпечення 
повної потреби у 
послугах необхідна 
більша кількість 
виконавці, ніж діє в 
області. Можливі 
непорозуміння під час 
участі у закупівлі для 
профілактики ЧСЧ та 
догляду і підтримки, 
оскільки в цих  лотах 
об'єднання зусиль є 
невигідним, проте для 
охоплення інших 
категорій населення 
співпраця є необхідною

2 656

4

Одеська 
область
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

-

-

-

- 580

3 553

839

646

-

3 411

755

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За усіма напрямами надання послуг у 

регіоні всього один потенційний надавач, 

який планує самостійно брати участь у 

закупівлях і може самотужки забезпечити 

необхідне охоплення.

Конкуренція на торгах відсутня повністю.

Високий ризик відсутності 
конкуренції, що може 
відобразитись на термінах 
проведення закупівлі, визначених 
законодавством. У регіоні доречно 
оголосити закупівлю завчасно.

1

1

1

1

816

Полтавська 
область

26



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 700

2 663

575

830

2 294

486

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За усіма напрямками надання послуг 

серед потенційних провайдерів усього 2 

організації, одна з яких готова до 

співпраці з партнерами на умовах 

головного виконавця. Із розрахунків 

необхідного охоплення послугами з ВІЛ 

клієнтів, об'єднання зусиль обох 

виконавців необхідне за всіма напрямками 

надання послуг, оскільки жодна з 

організацій не зможе покрити 

заплановане ЦГЗ охоплення.

Конкуренція на торгах існує за усіма 4 

лотами.

Враховуючи, що в регіоні всього 2 

потенційних надавачів послуг, за 

умов утворення консорціуму (який 

необхідний для покриття оціночної 

потреби у наданні послуг) існує 

ризик повного знищення конкуренції 

по всіх лотах. Разом з тим необхідні 

перемовини, оскільки 1 з 

організацій планує працювати 

самостійно, не об'єднуючи сил із 

партнерами.
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Рівненська 
область
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2

2
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

-

-

-

- 1 370

6 500

960

480

-

5 075 

778

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За усіма напрямами надання послуг у 

регіоні працює лише один провайдер, 

який подаватиметься на всі лоти 

самостійно та може охопити визначену 

потребу.

Конкуренція на торгах відсутня повністю.

Високий ризик відсутності 
конкуренції, що може 
відобразитись на термінах 
проведення закупівлі, визначених 
законодавством. У регіоні доречно 
оголосити закупівлю завчасно.

1

1

1

1

342

Сумська 
область
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

-

-

-

- 200

100

50

250

1 664

335

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За всіма напрямами надання послуг у 

регіоні всього один потенційний надавач, 

проте він готовий до співпраці на умовах 

головного виконавця. Разом з тим таке 

об'єднання зусиль необхідне, оскільки 

планове охоплення організацією не 

забезпечує оціночну потребу регіону.

Конкуренція на торгах відсутня повністю по 

всім лотам.

Високий ризик відсутності конкуренції за 
всіма лотами та ймовірність охоплення 
послугами лише частини осіб, які цього 
потребують. Необхідна співпраця із 
організаціями з інших регіонів або 
розширення потужностей надавача 
послуг до необхідного рівня охоплення. 

29

3831001

1

1

1

У регіоні планує працювати лише одна 
організація, яка територіально 
знаходиться у Львівській області.

*

Тернопільська 
область



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

- 700

13 802

4 133 

1 580

8 201 

2 592

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки —  організація  
планує подаватись на торги самостійно. Необхідна 
співпраця з організаціями інших регіонів. 

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — усі 
організації планують подаватись на торги 
самостійно. Проте для забезпечення повного 
охоплення співпраця необхідна

џ За напрямом профілактики для РКС — усі 
організації планують подаватись на торги 
самостійно. Об'єднання зусиль є необхідним для 
покриття послугами всіх клієнтів.

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — усі 
організації планують подаватись на торги 
самостійно. Співпраця не обов'язкова, одна із 
організацій може охопити оціночну потребу 
самостійно.

Конкуренція на торгах існує серед позицій по 3 
лотам.

Загалом в регіоні можливості 
організацій із надання послуг 
перевищують потребу в охопленні, 
визначеному ЦГЗ, крім лоту із 
догляду та підтримки. Це свідчить 
про високий рівень конкуренції на 
торгах та можливість по окремих 
лотах забезпечити потребу в 
охопленні організаціями 
самотужки. Проте в решті випадків 
співпраця необхідна. Перевищення 
пропозиції над попитом може 
спровокувати конфлікт в регіоні.

30

2 7687 029

1

Невизначеною залишається 
позиція БО “Харківський 
благодійний фонд “Благо”, який 
планує подаватись на кілька лотів, 
проте точно невідомо на які саме, 
а також з якими обсягами 
охоплення клієнтів. 

Харківська 
область

2

2

2



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 1 100

172

700

300

486

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За всіма напрямками надання послуг лише 2 

організації є серед потенційних надавачів, 

одна з них готова до співпраці з партнерами 

на умовах головного виконавця. Із розрахунків 

необхідного охоплення послугами клієнтів, 

така комбінація обох виконавців необхідна за 

трьома напрямками надання послуг, проте 

навіть консорціум з усіх виконавців не зможе 

покрити всю оціночну потребу. Необхідна 

співпраця з організаціями з сусідніх регіонів. 

Повне охоплення клієнтів організації зможуть 

забезпечити лише у напрямку догляду та 

підтримки.  

Конкуренція на торгах існує по всім 4 позиціям 

лотів.

За умови організації консорціуму, 

який є необхідним, існує ризик 

повного знищення конкуренції у 

регіоні по всім лотам. Разом з тим 

планове потенційне охоплення 

клієнтів надавачами послуг є 

нижчим  за необхідний рівень 

охоплення в області. Це може 

призвести до того, що послуги 

отримуватиме лише частина від 

тих, хто цього потребує. Варто 

залучити до співпраці партнерські 

організації з інших регіонів. 
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648100

2

2

2

Херсонська 
область

2

4 077



Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

-

+

- 230

4 181

1 350 

515

902

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — всього 1 

надавач послуг, який розглядає можливість 

об'єднання зусиль з партнерами на умовах 

головного виконавця. Необхідна співпраця з 

організаціями інших регіонів.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 2 

організації готові до об'єднання зусиль, але з 

розрахунків повного покриття оціночної потреби 

у послугах необхідна додаткова співпраця з 

партнерами.

џ За напрямом профілактики для РКС — 2 

організації потенційно здатні до співпраці з 

іншими надавачами. Із розрахунків покриття 

оціночної потреби у послугах такого об'єднання 

зусиль достатньо.

Конкуренція на торгах існує у половині лотів.

Загалом в регіоні організації готові до 

кооперації та умовах головного 

виконавця та співвиконавця, що 

свідчить про відсутність підстав для 

конфлікту. За умови кооперації 

організацій існує ризик відсутності 

конкуренції в регіоні за всіма лотами.  

32

0

2

2

0

4 197

Хмельницька 
область

Невідомою залишається потреба в 

охопленні послугами з профілактики 

для ЧСЧ, що не дає можливості 

розрахувати потенційний рівень 

охопленості. 

*

*

1
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 575

3 050

650

-

810

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За усіма напрямками надання послуг до 

співпраці готові 2 організації, проте 

навіть об'єднання зусиль усіх надавачів 

послуг в регіоні недостатньо, аби 

покрити оціночну потребу. 

Конкуренція на торгах існує по всім лотам.

Необхідна співпраця усіх надавачів 

послуг, а також залучення 

партнерів з інших регіонів для 

забезпечення охоплення всієї 

оціночної потреби. Разом з тим 2 

організації до співпраці не схильні, 

що може викликати складнощі під 

час переговорів.

33

4502

5 472

661

Черкаська 
область
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

+

+

+

+ 610

1 970

546

270

373

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 1 організація 
готова до об'єднання у роботі в якості головного 
виконавця. Співпраця не обов'язкова, один із 
надавачів може забезпечити охоплення.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 1 
організація готова до співпраці у якості головного 
виконавця,  проте це не є обов'язковим, один із 
потенційних надавачів може забезпечити охоплення 
самостійно.  

џ За напрямом профілактики для РКС — 1 організація 
потенційно згодна до співпраці з іншими 
надавачами. Відтак, це не є обов'язковим, одна із 
організацій може забезпечити охоплення 
самостійно.

џ За напрямом профілактики для ЧСЧ — 1 організація 
розглядає можливість співпраці з партнерами. 
Разом із тим для забезпечення оціночної потреби 
необхідне об'єднання щонайменше 2 виконавців.  

Конкуренція на торгах існує по всім типам лотів.

Можлива недобросовісна 
конкуренція або конфлікт. 
Загалом у Чернівецькій  
області пропозиція виконавців 
вища за попит у послугах зі 
сторони ЦГЗ. Це свідчить про 
потенційно високий рівень 
конкуренції. Необхідна 
часткова співпраця у 
забезпеченні послуг з 
профілактики серед ЧСЧ, 
проте двоє із трьох надавачів 
регіону планують брати участь 
у закупівлях самостійно. 
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Потенційне 
охоплення 
клієнтів

Конкуренція 
на торгах

Кількість 
організацій-
надавачів

Послуги Оціночна 
потреба 
охоплення

Догляд 
та підтримка

Профілактика 
для ЛВНІ

Профілактика 
для РКС

Профілактика 
для ЧСЧ

-

-

+

- 400

1 700

0

-

151

СПІВПРАЦЯ РИЗИКИ

џ За напрямом догляду та підтримки — 1 

організація готова до співпраці у роботі.

џ За напрямом профілактики для ЛВНІ — 

обидва потенційні надавачі послуг 

планують подаватись на торги самостійно. 

Конкуренція на торгах існує лише в 1 лоті.

Високий ризик відсутності 

конкуренції на торгах та пропозицій 

від потенційних надавачів. 

Об'єднання зусиль з партнерами 

необхідне для покриття визначеної 

ЦГЗ потреби у послугах по всім 

напрямкам. 
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Висновки

џ Загалом потенціал регіональних НУО в Україні дає змогу повністю забезпечити 

покриття оціночної потреби у послугах профілактики для ЛВНІ, РКС, ЛЖВ та ЧСЧ. 

Разом з тим, регіональний розподіл потенціалу та можливостей нерівномірний. Це 

зумовлює в одних областях надмірну конкуренцію, що може стати причиною 

конфліктів, а в інших - незадоволення потреби або повну відсутність пропозицій 

надання необхідних послуг.

џ Високий відсоток відповідей від регіональних НУО свідчить про те, що, в цілому, 

вони зацікавлені у публічних закупівлях через механізм ProZorro та готові брати 

участь у тендерах на закупівлю послуг від ЦГЗ МОЗ України.

џ Більшість організацій оцінюють свої можливості участі у публічних закупівлях як 

достатні, навіть не маючи досвіду участі в таких закупівлях. Це може свідчити про 

невірне розуміння особливостей проведення закупівель за бюджетні кошти та 

підміну понять між механізмами грантового фінансування та публічних закупівель.

џ У частині регіонів рівень конкуренції надто високий. Можливе витіснення з ринку 

надання послуг на замовлення держави частини організацій, що відповідно 

спричинить втрату підготовленого персоналу та матеріально-технічної бази, які 

створювались за рахунок ресурсів  ГФ.

џ Окремі області не мають достатньої потужності для забезпечення необхідних обсягів 

у наданні послуг. Випадки, коли НУО можуть самотужки охопити необхідну кількість 

клієнтів на сьогодні - виключення, яке зафіксували всього в кількох областях і лотах. 

џ В частині регіонів необхідна часткова кооперація зусиль, що може спровокувати 

конфлікт без належної медіації. Оскільки в окремих випадках пропозиція охоплення 

клієнтів НУО надто висока (або один із надавачів може взагалі самостійно 

забезпечити охоплення) і домовлятись невигідно, в інших надто низька і співпраця 

необхідна.

ВИСНОВКИ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ



Рекомендації

џ проведення зустрічей зацікавлених сторін на рівні області, які будуть направлені на 

медіацію та побудову діалогу щодо консолідації зусиль під час подачі заявки на 

надання послуг за кошти державного бюджету (в т. ч. як співпраці регіональних 

НУО). Особливої уваги потребують регіони, де ймовірність виникнення конфлікту між 

надавачами висока. Такі як Одеська, Київська, Херсонська, Миколаївська, 

Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області. 

џ організація навчання потенційних надавачів послуг особливостям участі у публічних 

закупівлях з метою забезпечення рівних можливостей НУО.

џ розширення знань НУО про особливості Плану переходу в країні, організація 

широкої інформаційної кампанії.

џ надання технічної допомоги регіональним НУО у підготовці розрахунку вартості 

згідно Кошторису надання послуг з профілактики серед  ЛВІН, РКС, ЛЖВ та ЧСЧ.

џ завчасне оголошення закупівель на суму понад 200 тис. грн у регіонах, де 

попередньо виявили мінімальний або нижчий за необхідний рівень конкуренції з 

розрахунком на те, що необхідний додатковий час  на повторне оголошення 

процедури відкритих торгів.  

Додатки

1.  Організації, що брали участь в опитуванні

2.  Охоплення потреби у послугах у розрізі НУО

3.  Сценарії кооперації НУО у розрізі регіонів
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Додаток 1

Назва НУО Область Кількість НУО

Громадська організація "Центр громадського здоров'я 
"Незалежність»

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

Волинський обласний благодійний фонд "Шанс»

Волинська обласна організація Товариства Червоного 
Хреста України

Громадська організація "Синергія душ»

Благодійний фонд «Імпульс Кам'янське»

Громадська організація "Майбутнє без СНІД»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Громадське 
здоров'я» м. Кривий Ріг

Дніпропетровська обласна громадська організація 
"Перехрестя»

Жовтоводський міський благодійний фонд "Промінь»

Новомосковська районна громадська організація "Центр 
підтримки сім'ї»

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

Благодійний фонд «Віртус»

Донецький обласний благодійний фонд "Оберіг»

Благодійна організація “Благодійний фонд «Клуб «Світанок»

Громадська організація "Істок»

Громадська організація «Наша допомога»

Громадська організація "Лінія життя міста Горлівки»

Нехай твоє серце б'ється

Громадська організація «Перспектива»

Закарпатський обласний благодійний фонд "Рада Життя»

БО "Закарпатське благодійне товариство мережі людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД"

Вінницька

Волинська
 
 
 
 
Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

2

2

9

5

2

2
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Додаток 1

Назва НУО Область Кількість НУО

Благодійна організація “Благодійний фонд «Все можливо»

Благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя»

Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед»

Благодійна організація благодійний Фонд «Реабілітаційний 
центр наркозалежних «Захід шанс»

Всеукраїнська благодійна організація "Конвіктус Україна»

Всеукраїнський благодійний фонд "Дроп Ін Центр»

Громадська організація "Альянс. Глобал»

Громадська організація "Клуб "Еней»

БО "Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»

Благодійна організація "Допоможи життю»

ВБО "Час життя плюс»

БО "100 відсотків життя. Київський регіон»

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста 
України

Благодійний фонд "Повернення до життя»

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

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

БО "Благодійна організація "Обрій»

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

Громадська організація "Суспільного здоров'я та позитивних 
дій "Час життя»

Миколаївський місцевий благодійний фонд "Юнітус»

Благодійна організація “Миколаївський обласний фонд 
«Здорова нація»

Миколаївська БО Всеукраїнська мережа ЛЖВ

Запорізька

Івано-Франківська

м.Київ

м. Київ та область

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська 
 
 

Миколаївська

3

1

7

1

1

2

2

1 
 
 

5
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Додаток 1

Назва НУО Область Кількість НУО

Миколаївська обласна організація Товариства Червоного 
Хреста України

Громадська організація "Ера милосердя»

Громадський рух "Віра. Надія. Любов»

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

Молодіжна громадська організація Молодіжний громадський 
рух "Партнер»

БО Мережа м. Одеса

ГО "Клуб взаємодопомоги "Життя плюс»

Рівненський обласний благодійний фонд "Наше Майбутнє»

БО "Мережа 100 % життя. Рівне»

Сумська обласна громадська організація "Клуб "Шанс»

БО ТБТ Мережа

Громадська організація "Джерела громадського здоров'я»

Благодійна організація «Харківський благодійний фонд 
«Парус»

Благодійна організація "Харківський благодійний фонд 
"Благо»

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя» 
м. Харків»

ГО "Асоціація 21 століття»

БО "100% життя. Херсонський регіон»

Громадська організація "Хмельницька асоціація 
громадського здоров'я "Вікторія»

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

Благодійна організація «Від серця до серця.»

Благодійний фонд "Інсайт»

Громадська організація "Обласна громадська організація 
"Інформаційно-консультативний центр захисту сім'ї та 
особистості "Діалог»

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

5

6

2

1

2

3

2

2

4

40



Додаток 1

Назва НУО Область Кількість НУО

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

Чернівецький благодійний фонд "Нова сім'я»

БО "Чернівецьке благодійне товариство БО Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД

Благодійна організація «Світло надії»

БО "Чернігівське відділення благодійної організації 
Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

Громадська організація "Центр ресоціалізації хімічно-
узалежнених "Ведис»

Чернігівська обласна громадська організація "Відродження 
нації "

Черкаська

Чернівецька

Полтавська

Чернігівська

4

2

1

3
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Додаток 2

Назва НУО Варіанти дії

Громадська організація 
«Центр громадського 
здоров'я «Незалежність»

Вінницьке обласне відділення 
благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ».

Відповідь відсутня

Буде подаватися 
самостійно на всі 
лоти

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

368

700

350

600

2253

-

-

1000

Волинський обласний 
благодійний фонд "Шанс»

Волинська обласна 
організація Товариства 
Червоного Хреста України

З Мережею 
та Альянсом

Буде подаватися 
самостійно на один 
лот та в консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

400

-

2000

-

2000

-

1500

Так

Громадська організація 
"Синергія душ»

Благодійний фонд «Імпульс 
Кам'янське»

Громадська організація 
"Майбутнє без СНІД»

Дніпропетровська обласна 
громадська організація 
"Перехрестя»

Жовтоводський міський 
благодійний фонд "Промінь»

Новомосковська районна 
громадська організація "Центр 
підтримки сім'ї»

Буде подаватися 
самостійно на один 
лот та в консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

Буде подаватися 
самостійно на один 
лот та в консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

Буде подаватися 
самостійно на один 
лот

Відповідь відсутня

Буде подаватися 
самостійно на один 
лот

Буде подаватися 
самостійно на 
декілька лотів

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

3000

500

2500

1200

3000

3000
ЛВНІ

3000

500

200

-

-

-

100
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Додаток 2

Назва НУО Варіанти дії

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

Благодійний фонд «Віртус»

Благодійна організація 
«Благодійний фонд 
«Громадське
здоров'я» м. Кривий Ріг

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів, Можливість 
консорціуму може бути 
розглянуто, коли 
будуть зрозумілі умови 
співпраці.

Буде подаватися 
самостійно на два лоти

Буде подаватися 
самостійно на два лоти

-

-

-

Так

2600

500

Так

4100

5000

Так

-

-

43

Донецький обласний 
благодійний фонд "Оберіг»

Благодійна організація 
“Благодійний фонд «Клуб 
«Світанок»

Громадська організація "Істок»

Громадська організація «Наша 
допомога»

Громадська організація "Лінія 
життя міста Горлівки"

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів та в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

-

-

500

-

200

180

500

-

500

200

4300

1000

-

2500

200

500

800

500

250

200

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

БО «Нехай твоє серце 
б'ється»

Громадська організація 
«Перспектива»

Буде подаватися 
самостійно на всі 
лоти

Буде подаватися 
самостійно на 
декілька лотів

200

-

500

360

875

2280

450

-

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4



Додаток 2

Назва НУО Варіанти дії

Закарпатський обласний 
благодійний фонд "Рада 
Життя»

БО "Закарпатське благодійне 
товариство мережі людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД»

БО ВМ Мережа ЛЖВ Львів

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

80

50

50

125

25

50

360

50

50

-

350

200

44

Благодійна організація 
“Благодійний фонд «Все 
можливо»

Благодійна організація 
"Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя»

Запорізький обласний 
благодійний фонд "Гендер 
Зед"

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів. Наша організація 
єдина, що працює з 
Мелітопольським 
центром СНІД та надає 
послуги догляду та 
підтримки ЛЖВ і 
здійснює програми 
профілактики. Географія 
діяльності – м. 
Мелітополь та 7 
прилеглих районів. Наш 
регіон територіально 
віддалений від м. 
Запоріжжя, де працюють 
інші організації та має 
свої особливості щодо 
організації роботи з 
клієнтами.

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти, 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на один лот, 
За жодних обставин не 
буде об'єднуватися з 
партнерами

-

1000

1800

200

400

-

1600

1500

-

300
ЛЖВ

500

-

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4



Додаток 2

Назва НУО Лот 1 Варіанти дії

Благодійна організація 
благодійний Фонд 
«Реабілітаційний центр 
наркозалежних «Захід шанс»

БО ВМ Мережа ЛЖВ Львів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Лот 2 Лот 3 Лот 4

400

150

350

100

1500

300

-

750

45

Всеукраїнська благодійна 
організація "Конвіктус 
Україна»

Всеукраїнський благодійний 
фонд "Дроп Ін Центр»

Громадська організація 
"Альянс. Глобал»

Громадська організація "Клуб 
"Еней»

БО "Фонд профілактики 
хімічних залежностей та 
СНІДу»

Благодійна організація 
"Допоможи життю»

ВБО "Час життя плюс»

БО "100 відсотків життя. 
Київський регіон»

Київська обласна організація 
Товариства Червоного Хреста 
України

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного 
Виконавця,можливо  
співвиконавця

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів та в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на один лот

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

На даний час наша 
організація не планує 
брати участь у торгах

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти та 
в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

Відповідь відсутня

-

-

14500 

-

-

200

500

500

-

7000

2000

-

1000

-

-

100

3000

-

15000

8000

-

3000

-

-

700

2000

-

1000

-

-

-

-

300

1500

4000

-

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

М. КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ



Додаток 2

Назва НУО Лот 1 Варіанти дії

Громадська організація "Ера 
милосердя»

Громадський рух "Віра. Надія. 
Любов»

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

Молодіжна громадська 
організація Молодіжний 
громадський рух "Партнер»

БО Мережа м. Одеса

ГО "Клуб взаємодопомоги 
"Життя плюс"

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти. 
Буде подаватися 
самостійно на один лот. 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти. 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця. 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця.

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів, Буде подаватися 
в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця, 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця.

Буде подаватися 
самостійно на один лот

Буде подаватися 
самостійно на один лот. 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця. 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Лот 2 Лот 3 Лот 4

-

-

-

3500

-

500

-

2500

500 

-

-

500

250

3000

-

-

6000

3000

250

3000

-

-

6000

3000

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

46



Додаток 2

Назва НУО Лот 1 Варіанти дії

Благодійний фонд 
"Повернення до життя»

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

Питання вивчається

Плануємо подаватися 
самостійно на всі лоти, 
але остаточне рішення 
буде прийнято після 
проведення перемовин 
з партнерськими НУО в 
Кіровоградській обл.

Лот 2 Лот 3 Лот 4

-

300

564

200

4226

50

-

400

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

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

БО "Благодійна організація 
"Обрій»

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

Буде подаватися 
самостійно на декілька лотів

5

-

75

700

250

4000

1200

-

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

БО ВМ Мережа ЛЖВ Львів Буде подаватися 
самостійно на всі лоти 
та в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

2507505002000

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Громадська організація 
"Суспільного здоров'я та 
позитивних дій "Час життя»

Миколаївський місцевий 
благодійний фонд "Юнітус»

Благодійна організація 
“Миколаївський обласний 
фонд «Здорова нація»

Миколаївська БО 
Всеукраїнська мережа ЛЖВ

Миколаївська обласна 
організація Товариства 
Червоного Хреста України

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів, можливо із 
партнерами

Буде подаватися 
самостійно на один лот

-

-

-

-

-

-

1600

70

500

-

750

1970

700

250

область

1750

-

150

750

-

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

47



Додаток 2

Назва НУО Лот 1 Варіанти дії

Рівненський обласний 
благодійний фонд "Наше 
Майбутнє»

БО "Мережа 100 % життя. 
Рівне»

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти, 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Лот 2 Лот 3 Лот 4

490

160

450

125

2180

483

300

400

БО ВМ Мережа ЛЖВ Львів Буде подаватися 
самостійно на всі лоти, Буде 
подаватися в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

10050100200

Благодійна організація 
«Харківський благодійний 
фонд «Парус»

Благодійна організація 
«Харківський благодійний 
фонд «Благо»

Благодійна організація 
«Мережа 100 відсотків життя» 
м. Харків»

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

2029

-

5000

2133

-

2000

6802

-

7000

-

-

700

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ГО «Асоціація 21 століття»

БО «100% життя. Херсонський 
регіон»

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти. 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

50

50

600

100

75

100

600

500

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Громадська організація 
«Хмельницька асоціація 
громадського здоров'я 
«Вікторія»

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів. Буде подаватися в 
консорціумі з партнерами 
у якості співвиконавця

-8353987-

48

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ



Додаток 2

Назва НУО Лот 1 Варіанти дії

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

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів, Буде подаватися 
в консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Лот 2 Лот 3 Лот 4

-51530230

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Благодійна організація «Від 
серця до серця.»

Благодійний фонд «Інсайт»

Громадська організація 
«Обласна громадська 
організація «Інформаційно-
консультативний центр 
захисту сім'ї та особистості 
«Діалог»

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

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

-

-

-

450

500

50

100

-

1750

300

1000

-

-

25

50

500

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Чернівецький благодійний 
фонд «Нова сім'я»

БО «Чернівецьке благодійне 
товариство БО Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД

БО БТ «Мережа ЛЖВ» м. 
Львів

Буде подаватися 
самостійно на декілька 
лотів

Буде подаватися 
самостійно на всі лоти

Відповідь відсутня

600

50

50

400

96

50

1800

70

100

-

110

500

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

49



Додаток 2

Назва НУО Лот 1 Варіанти дії

БО "Чернігівське відділення 
благодійної організації 
Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД»

Громадська організація 
"Центр ресоціалізації хімічно-
узалежнених "Ведис»

Чернігівська обласна 
громадська організація 
"Відродження нації"

Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
Головного Виконавця, 
Буде подаватися в 
консорціумі з 
партнерами у якості 
співвиконавця

Буде подаватися 
самостійно на один лот

Буде подаватися 
самостійно на один лот

Лот 2 Лот 3 Лот 4

-

-

-

-

-

-

-

1600

100

400

-

-

50

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ



Додаток 3

№ Лот 1Область Лот 2 Лот 3 Лот 4 Варіанти діїК-ть НУО

51

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Закарпатська

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська 

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

9

5

2

3

3

2

9

2

2

1

5

6

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Всі НУО самостійно.

Готові в консорціумі.

6 НУО планують 
самостійно, 3 готові в 
консорціумі.

4 НУО самостійно, 1 
НУО готова в 
консорціумі.

Планують самостійно.

2 НУО самостійно, 1 
НУО готова в 
консорціумі.

1 НУО самостійно, 2 
НУО готові в 
консорціумі.

1 НУО Самостійно; 1 
в консорціумі в якості 
головного виконавця

1 НУО не планує 
подаватися, в 
консорціумі 3 НУО, 
самостійно 4 НУО, 1 
НУО не надала 
відповіді.

1 НУО самостійно, 
але готові і в 
консорціумі, 1 НУО 
вивчає питання.

Всі НУО самостійно.

Самостійно.

4 НУО самостійно, 1 
НУО готова в 
консорціумі.

5 НУО готові в 
консорціумі у якості 
ГВ, 1 НУО самостійно.

1 НУО планує 
самостійно. 1 НУО в 
консорціумі.



Додаток 3

№ Лот 1Область Лот 2 Лот 3 Лот 4 Варіанти діїК-ть НУО

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

Чернівецька

16

17

18

19

20

21

22

1

3

2

2

4

3

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

НУО готова до 
консорціуму.

Самостійно.

1 НУО планує 
самостійно, 1 в 
консорціумі.

Готові і самостійно, і в 
консорціумі у різних 
ролях.

2 НУО планують 
самостійно, 1 НУО у 
консорціумі ГВ, 1 НУО 
у консорціумі спВ.

Співпадіння відсутні.

1 НУО готова до 
консорціуму; 2 
подаватимуться  
самостійно.
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