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Боротьба з епідемією ВІЛ у нашій країні 
залишається актуальною до сьогодні. У контексті 
цієї боротьби однією із найважливіших складових 
залишається запобігання інфікування. В Україні 
вже налагоджена система організації надання 
таких медико-соціальних послуг на національному 
рівні за кошти Державного бюджету України. 

Питання профілактики надзвичайно важливим 
залишається для представників уразливих до ВІЛ 
груп населення. На національному рівні наразі 
медико-соціальний супровід забезпечується для 
трьох таких груп: людей, які вживають наркотики 
ін’єкційно, секс-працівників та чоловіків, які 
мають секс з чоловіками.  Наразі актуальним є 
масштабування такої системи на регіональний 
рівень. На сьогодні ми маємо вже перші успішні 
практики фінансування повного медико-
соціального забезпечення у сфері ВІЛ в окремих 
громадах. 

У цьому посібнику ми розглянули досвід шести 
регіонів України, де протягом 2020 року неурядові 
організації вели адвокаційну діяльність із 
фінансування  послуг у  сфері  ВІЛ  бюджетним 
коштом для ЛВНІ. У чотирьох із шести випадків 
станом на жовтень 2020 року така діяльність 
завершилась успіхом, у двох регіонах робота триває. 
Загалом же цьогоріч результатом адвокаційної 
роботи НУО у чотирьох областях України стало 
забезпечення повним пакетом медико-соціальних 
послуг у сфері ВІЛ близько 1980 наркозалежних 
осіб. Місцеві бюджети в цілому виділять на це 
близько 1 млн грн. 

Цей посібник створений як демонстраційний 
матеріал успішних адвокаційних практик у сфері 
забезпечення медико-соціальними послугами 
людей, які вживають наркотики ін’єкційно. 
Документ буде цікавим для представників 
неурядових організацій, які виступають 
провайдерами медико-соціальних послуг, 
працюють із ЛВНІ або займаються питаннями 
адвокації. Кейси, описані у посібнику,  також будуть 
корисними представникам органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. Успішний 
досвід Львівської, Запорізької, Сумської та Одеської 
областей може стати прикладом для реалізації 
подібних ініціатив в інших регіонах України.

Резюме

4



ВІЛ/СНІД - вірус імунодефіциту людини/синдром 
набутого імунодефіциту

ГФ - Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією

ТБ - туберкульоз

ОДА - обласна державна адміністрація

АРВ - препарат - антиретровірусний препарат

АРТ - антиретровірусна терапія

ЛЖВ - люди, які живуть з ВІЛ

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я 

ЦГЗ - Центр громадського здоров’я МОЗ України

СП - секс-працівники

ЛВНІ - люди, які вживають наркотики ін’єкційно

ЧСЧ - чоловіки, які мають секс з чоловіками

БО - благодійна організація

ЗПТ - замісна підтримуюча терапія

ІПСШ - інфекції, що передаються статевим шляхом

ІОМ - інформаційно-освітні матеріали

ГО - громадська організація

ЗОЗ - заклад охорони здоров’я

Глосарій
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Упродовж 2001-2016 років велику частку коштів 
на боротьбу з епідемією ВІЛ-інфекції покривав 
Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією (далі – ГФ). За 
оціночними підрахунками за ці роки ГФ витратив 
близько 521,3 млн долл. в Україні на подолання 
ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. В останні роки 
підходи до фінансування боротьби з епідеміями 
у ГФ змінюються. Поступово частка коштів, 
яку ГФ виділяє на програми протидії ВІЛ та ТБ, 
зменшується. Натомість має збільшуватись частка 
бюджетного фінансування у структурі видатків на 
боротьбу з ВІЛ та ТБ. Такий перехід від донорського 
фінансування до бюджетного є обов’язковим для 
країни, оскільки прогалини у фінансуванні одразу 
відобразяться на зростанні поширеності епідемії та 
погіршенні здоров’я населення. 

У 2017 році Уряд України прийняв основоположний 
документ – Стратегію забезпечення сталої відповіді 
на епідемію туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Його мета 
– організація переходу на ефективне бюджетне 
фінансування програм протидії ВІЛ та ТБ. 

Наша бюджетна система передбачає самостійність 
державного та місцевих бюджетів, проте питання 
боротьби з епідемією є однаково важливим як на 
державному, так і на місцевому рівнях. Виходячи 
з чого, стратегія передбачає, що фінансування 
протидії ВІЛ та ТБ здійснюватимуть з обох рівнів 
бюджету. Водночас децентралізована система 
управління в країні та самостійність бюджетів 
різних рівнів виводить питання забезпечення 
фінансування протидії ВІЛ за кошти місцевих 
бюджетів на розсуд регіонів. Тобто, чим 
відповідальніша на місцях влада, тим скоріше та 
якісніше вона організує співфінансування зі свого 
бюджету заходів із протидії епідемії. План заходів 
із реалізації Стратегії також містить зобов’язання 
для всіх ОДА розробити регіональні Стратегії, де 
визначити місцеву політику із протидії ВІЛ до 2021 
року. У такий спосіб регіони задекларували свою 
готовність планувати та фінансувати заходи із 
подолання ВІЛ-інфекції. 

Для ефективної реалізації заходів із протидії 
ВІЛ система фінансування будується на засадах 
співфінансування. Тобто, активності, які проводяться 
в рамках подолання інфекції, розподілені між 
різними джерелами фінансування. Так, наприклад, 
препарати для АРВ-терапії купуються за кошти 
Державного бюджету, а швидкі тести на ВІЛ у 
більшості за кошти місцевих бюджетів. 

Контекст
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Невід’ємною складовою в організації 
боротьби з ВІЛ є медико-соціальні 
послуги для населення, в першу чергу для 
ключових груп. Ці послуги спрямовані 
на догляд і підтримку людей, які живуть 
з ВІЛ, а також профілактику поширення 
інфекції. Весь їх перелік розподілений на 
два види: гарантований пакет послуг та 
розширений. На основі цього розподілу 
різняться і джерела їх фінансування. 
Частину послуг (гарантований пакет) 
оплачує держава, інша частина 
(розширений пакет) віддається для 
фінансування на розсуд регіонів. 
Тобто, залежно від потреб населення 
конкретного регіону місцева влада може 
забезпечити своє населення повним 
спектром медико-соціальних послуг, 
фінансуючи розширений пакет коштами 
місцевого бюджету.  Про таку можливість 
фінансування розширеного пакета 
йдеться й у Порядках надання послуг із 
профілактики ВІЛ/догляду і підтримки 
ЛЖВ. Ці ж документи встановлюють 
перелік та зміст послуг, які фінансує 
держава та орієнтовний перелік послуг, 
які можуть купувати на місцях.

Медико-соціальні 
послуги  в сфері ВІЛ
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Гарантований пакет
 

Так, для забезпечення профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику держава 

оплачує медико-соціальні послуги чотирьох видів:

1.   Інформаційні, освітні та комунікаційні послуги

2.   Отримання  розхідних матеріалів, що попереджують передачу інфекції

3.   Послуги із тестування на ВІЛ

4.   Скринінг на туберкульоз

Їх організація покладена на Центр громадського здоров’я МОЗ України (далі – ЦГЗ), 
який щороку проводить закупівлю таких послуг у регіональних постачальників. 
Протягом 2019-2020 року ЦГЗ завершили 174 закупівлі на придбання послуг із 
профілактики, догляду та підтримки для населення всіх 24 областей України та м.Київ.

Фінансування гарантованих послуг впродовж 2019-2020 років:

*-у розрахунку на півріччя
**-станом на 25.05.2020 року

Цей загальний обсяг послуг розподілили на два види:

• послуги з догляду та підтримки

• послуги з профілактики.

Останні надаються для трьох груп ризику, залежно від їх оціночної кількості у кожному 
регіоні: для людей, що вживають наркотики ін’єкційно (далі – ЛВНІ), для секс-
працівників (далі – СП) та для чоловіків, які мають секс із чоловіками (далі – ЧСЧ). 

Розглянемо детальніше забезпечення послугами ЛВНІ, оскільки із трьох ключових 
груп, ця є найчисельнішою та окрім профілактики інфекцій потребує медико-
соціальних послуг із лікування наркозалежності, ресоціалізації тощо. 

Для ЛВНІ коштами державного бюджету забезпечуються всі 4 вищезгадані види 
послуг із профілактики. За оціночними даними лише у 2020 році люди, що вживають 
наркотики ін’єкційно, отримають понад 4 млн послуг із профілактики ВІЛ коштом 
державного бюджету.
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Планове охоплення гарантованими послугами з профілактики ВІЛ людей, що 
вживають наркотики ін’єкційно, у 2019-2020 роках

2019 рік, Кількість ЛВНІ* 2020 рік, Кількість ЛВНІ* *- піврічне охоплення
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Розширений пакет
 
Встановили,  що  місцеві  бюджети  окремих регіонів вже долучилися  до 
співфінансування   медико-соціальних  послуг у  сфері ВІЛ.  У кожному окремому  
випадку в областях купують  різний набір та обсяг послуг, для різних категорій 
населення залежно від того, які потреби існують на даній території. Згаданий порядок 
надання послуг окреслює орієнтовний перелік послуг, які можуть входити до 
розширеного пакету та фінансуватись з місцевих бюджетів. Водночас наголошується, 
що для цілей профілактики ВІЛ за кошти місцевих бюджетів наведений перелік не є 
виключним. Тобто регіони можуть сформувати розширені пакети послуг по різному, 
оскільки для кожного буде різна потреба, структура та чисельність ключових груп 
населення. Тому доцільно розглядати закупівлі розширеного пакета послуг не в 
загальному обсязі, а окремо по областях, оскільки кожен прецедент буде унікальним.  

Загалом у 2019 році в 9 регіонах України коштом місцевих бюджетів забезпечили 
понад 2,5 тис. осіб послугами профілактики із розширеного пакета. 46,7% охоплених 
розширеним пакетом послуг становили ЛВНІ. 

За 10 місяців 2020 року коштами місцевих бюджетів розширений пакет медико-
соціальних послуг для ЛВНІ закупили у 5-ти областях України. Тож вже станом на 
жовтень, 2030 осіб, які належать до ЛВНІ, будуть забезпечені повним медико-
соціальним супроводом: гарантованими послугами коштом державного бюджету і 
розширеними з місцевих бюджетів.

Забезпечення ЛВНІ розширеним пакетом послуг за кошти місцевих бюджетів у 2020 р.:

З чого бачимо, що місцеві бюджети цьогоріч профінансують в регіонах медико-
соціальні послуги у сфері ВІЛ загалом на 994,7 тис. грн. Це дасть можливість охопити 
супроводом та профілактикою 1980 осіб. 
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Прецеденти організації послуг за рахунок місцевих бюджетів
 у регіонах у 2020 р.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

У Львівській області гарантовані медико-соціальні послуги для різних категорій 
населення цьогоріч будуть надавати дві неурядові організації та обласний центр  
громадського здоров’я. У 2020 році на організацію таких послуг в області витратять 
7,8 млн грн із Державного бюджету України.

Розширений пакет послуг цьогоріч в регіоні закупили для ЛВНІ. Протягом 2020 року 
неурядова організація – БО «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Львів» забезпечуватиме соціальним супроводом людей, 
які приймають ЗПТ. 

Зміст пакету послуг

У Львівській області розширений пакет послуг для ЛВНІ склали із трьох груп: психо-
соціальні; соціально-медичні; інформаційно-профілактичні. Кожна група послуг 
деталізується у договорі.
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За оціночними даними у Львівській області планується охопити гарантованими 
послугами із профілактики ВІЛ понад 6,5 тис. ЛВНІ у 2020 році. З них лише 1,6% будуть 
додатково забезпечені розширеним пакетом послуг із профілактики.  Водночас 
якщо зосередити увагу тільки на цільовій групі даного договору – пацієнти ЗПТ, 
то 25% тих, хто приймає терапію, будуть забезпечені повним медико-соціальним 
супроводом. Тож існує подальша перспектива розвитку забезпечення послугами із 
профілактики ЛВНІ Львівської області коштами місцевих бюджетів. Важливо, що 
у регіоні медичний заклад, який став замовником цих послуг, використав не лише 
кошти виділені йому обласним бюджетом, але і власні надходження. Активна участь 
медичного закладу в цьому випадку виступає ідентифікатором актуальності питання 
для регіону. Можливість фінансової кооперації може стати привабливим аргументом 
під час адвокації фінансування розширеного пакета послуг для інших груп населення 
та з інших місцевих бюджетів області. 

Психо-соціальні послуги:
• оцінка потреб, складання плану індивідуального супроводу;
• проведення індивідуального консультування;
• проведення консультування найближчого оточення пацієнтів ЗПТ;
• сприяння створенню групи взаємодопомоги та підтримка її роботи;
• направлення до інших закладів/установ та організацій для отримання послуг                   

у більш повному обсязі.

Соціально-медичні послуги:
• проведення попереднього консультування споживачів ін’єкційних наркотиків щодо 

їхньої можливої участі в ЗПТ і надання необхідної інформації з цього питання;
• консультації стосовно профілактики ускладнень внаслідок вживання психоактивних 

речовин;
• особистий супровід отримувача послуг при його перенаправленні або переведенні 

до інших закладів охорони здоров’я;
• мотивування до обстежень та лікування з наданням попередньої та наступної 

консультативної допомоги;
• послуги зі зменшення шкоди у осіб, які відірвались від програми ЗПТ (консультування 

щодо зменшення ризиків передозування, перенаправлення, консультування                        
з профілактики).

Інформаційно-профілактичні:
• надання інформації, необхідної для подолання складних життєвих обставин;
• надання інформації про ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом, 

туберкульоз, гепатити та інші шкідливі наслідки зловживання психоактивними 
речовинами та профілактику цих захворювань;

• надання інформації (у тому числі друкованої) про інші заклади/установи та організації, 
які надають наркозалежним юридичні послуги, а також послуги з реабілітації та 
ресоціалізації;

• розміщення інформації щодо програм ЗПТ у місцях можливого перебування 
отримувачів послуг (заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення, 
інтернет-видання тощо).
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

У Запорізькій області гарантовані медико-соціальні послуги надаватимуть протягом 
2020 року чотири різні неурядові організації. Послуги з догляду та підтримки 
отримають люди, які живуть з ВІЛ, а профілактикою будуть охоплені представники 
трьох ключових груп населення. Загалом цьогоріч організація медико-соціальних 
послуг у Запорізькій області коштуватиме державному бюджету 7,0 млн грн.

Організація надання розширеного пакета послуг в регіоні здійснюється для ЛВНІ у м. 
Мелітополь. У 2020 році, як і минулого року, надавачем таких послуг стала неурядова 
організація - БФ «Все можливо». Тож цьогоріч молоді люди, які належать до групи 
ризику ЛВНІ, приймають ЗПТ, перебувають в місцях позбавлення волі або звільнились 
із таких, матимуть змогу скористатись повним медико-соціальним супроводом. 

Зміст пакету послуг

У Запорізькій області договір із надавачем послуг передбачає загальний перелік 
послуг, який можуть отримати громадяни за зверненням. Набір послуг у кожному 
випадку визначається індивідуально для кожного клієнта. Водночас зміст послуг 
дозволяє умовно розподілити їх на три загальні групи.
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За оціночними даними у Запорізькій області гарантованими медико-соціальними 
послугами планують охопити у 2020 році 7 тисяч ЛВНІ, із яких 1000 – у м. Мелітополь. 
Тож в середньому в місті 10% ЛВНІ будуть забезпечені повним медико-соціальним 
супроводом (і гарантованими і розширеними послугами). Водночас цей відсоток є 
орієнтовним, оскільки розширений пакет послуг в регіоні закуповують для ширшого 
кола населення: не лише ЛВНІ, але і засуджені. 

Важливим питанням  є також географічна нерівномірність забезпечення 
розширеними послугами у Запорізькій області. Так, гарантовані медико-соціальні 
послуги в області надаватимуться у 14 населених пунктах, розширений – лише в 1. 
Підстава для організації медико-соціальних послуг  у Мелітополі – міська програма, 
яка фінансується відповідно коштами місцевого бюджету. З огляду на це, не можна 
розраховувати на розширення практики закупівель медико-соціальних послуг для 
населення інших територіальних одиниць в рамках цієї ініціативи. Для охоплення 
більшої кількості населення та забезпечення рівномірного доступу до послуг в межах 
всієї області аналогічне рішення та виділення коштів має бути проведене на обласному 
рівні або на рівні більшості міст, сіл чи районів регіону. Досвід м. Мелітополь може 
стати дієвим аргументом в адвокації відповідних ініціатив у Запорізькій області.

Психо-соціальні послуги:
• оцінка потреб, складання плану індивідуального супроводу;
• формування навичок подолання факторів, що сприяють виникненню складних 

життєвих обставин;
• мотивування зміни способу життя та ризикової поведінки;
• розвиток адаптивних можливостей для усунення психологічних  проблем, 

викликаних складними життєвими обставинами та адаптація до нового способу 
життя;

• формування навичок захисту прав, планування бюджету, навчання та профорієнтації, 
працевлаштування.

Соціально-медичні послуги:
• мотивування проходження тестування на ВІЛ, ІПСШ, ТБ та інші соціально-небезпечні 

захворювання, регулярного відвідування медичних закладів та диспансерного 
спостереження;

• формування прихильності до АРТ та лікування туберкульозу (у разі необхідності);
• мотивування наркозалежних осіб до проходження реабілітації та залучення до 

програм ЗПТ;
• розповсюдження індивідуальних профілактичних засобів з метою попередження 

соціально-небезпечних захворювань (презервативів, гігієнічних наборів, ін’єкційного 
інструментарію тощо).

Інформаційно-профілактичні:
• надання довідкових послуг з різних питань для подолання складних життєвих 

обставин;
• розповсюдження соціальної реклами та ІОМ різної тематики для подолання  

складних життєвих обставин.
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

На Сумщині гарантованими медико-соціальними послугами у 2020 році держава 
забезпечить три групи населення: профілактикою ВІЛ представників СП та ЛВНІ та 
доглядом і підтримкою людей, що живуть з ВІЛ. Наразі не проведена закупівля послуг 
із профілактики для представників спільноти ЧСЧ. Через брак учасників ця закупівля 
двічі не відбулась, проте потреба в послугах в регіоні існує. Для решти ключових груп 
населення організацію медико-соціальних послуг в області проводитиме Сумська 
обласна громадська організація «Клуб Шанс». На забезпечення гарантованими 
медико-соціальними послугами у сфері ВІЛ цьогоріч планується використати 5,8 
млн грн із Державного бюджету України. З цих коштів 4 млн грн призначені для 
забезпечення послугами ЛВНІ.

Для цієї групи ризику в області також ведеться робота з організації розширеного пакета 
послуг із профілактики. У 2020 році послуги із соціального супроводу наркозалежних, 
які звільняються із місць позбавлення волі, а також осіб, які приймають ЗПТ, 
здійснюватиме ГО «Клуб Шанс». Для забезпечення цих послуг у регіоні провели дві 
закупівлі, окремо для кожної групи бенефіціарів.

Зміст пакету послуг

У Сумській області обидва договори на закупівлю розширеного пакета послуг із 
профілактики ВІЛ серед ЛВНІ передбачають надання комплексного соціального 
супроводу. За змістом послуг, їх в обох випадках можна розділити на 4 групи.
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За оціночними даними в Сумській області гарантовані медико-соціальні послуги  із 
профілактики у 2020 році отримають 6,5 тис. ЛВНІ. Враховуючи витрати обласного 
бюджету на організацію розширеного пакета послуг у регіоні, повним медико-
соціальним супроводом (і гарантованим  і розширеними послугами) будуть 
забезпечені 9,2% оціночної кількості ЛВНІ. Натомість якщо взяти до розрахунку цільову 
групу одного із договорів –  пацієнти ЗПТ, цей відсоток підвищується. Встановили, що 
згідно з даними про кількість пацієнтів ЗПТ в області, укладений договір передбачає 
забезпечення розширеним пакетом послуг 92,9% осіб. Тобто, повним пакетом послуг 
у області у 2020 році планується забезпечити майже всіх пацієнтів ЗПТ, а також 50 
осіб, які звільнились із місць позбавлення волі та належать до ЛВНІ.

Психологічні послуги:
• проведення індивідуального консультування та консультування оточення;
• сприяння створенню груп самодопомоги;
• проведення групових занять; 
• перенаправлення до інших профільних організацій та установ.

Соціально-медичні послуги:
• консультування щодо профілактики ускладнень внаслідок вживання психоактивних 

речовин;
• консультування ЛВНІ щодо їх участі у програмах ЗПТ;
• супровід пацієнтів під час перенаправлення до інших ЗОЗ;
• мотивування до обстежень та лікування.

Інформаційно-профілактичні послуги:
• надання інформації необхідної для подолання складних життєвих обставин;
• надання інформації про ВІЛ/СНІД, ІПСШ, гепатити, ТБ та інші наслідки вживання 

психоактивних речовин та їх профілактику;
• надання інформації про інші заклади, які надають послуги наркозалежним;
• розміщення інформації щодо програм ЗПТ у місцях можливого перебування ЛВНІ.

Юридичні послуги:
• консультування щодо прав громадян на отримання соціальних послуг;
• допомога в оформленні/відновленні документів;
• здійснення захисту прав та інтересів, адвокатська допомога;
• надання юридичної допомоги у подання скарг на діяльність або бездіяльність 

закладів/установ, що порушують права пацієнтів ЗПТ
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

В Одеській області у 2020 році гарантований пакет медико-соціальних послуг у сфері 
ВІЛ забезпечуватимуть чотири різні  сервісні неурядові організації. Загалом цьогоріч 
для забезпечення мешканців Одеської області медико-соціальними послугами із 
Державного бюджету спрямують 27,2 млн грн.

Розширений пакет послуг у 2020 році в регіоні надаватимуть у м. Білгород-
Дністровський. Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет міської ради 
за результатами проведення конкурсу на соціальне замовлення. За результатами 
конкурсу послуги з консультування отримають люди, які живуть з ВІЛ, а також ЛВНІ. 
Провайдером таких послуг в регіоні стане неурядова організація – БФ «Крок до надії».

Зміст пакету послуг

В Одеській області розширений пакет послуг у сфері ВІЛ планується надавати для 
мешканців міста на підставі щорічної оцінки потреб. Зміст послуг має визначатись 
індивідуально у кожному окремому випадку та відображатись у договорі із 
отримувачем. 

Послуги вторинної профілактики для ЛВНІ.
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За оціночними даними у 2020 році коштом Державного бюджету України у м. 
Білгород - Дністровський планується забезпечити базовим пакетом послуг із догляду 
та підтримки 140 осіб. Серед ЛВНІ охоплення медико-соціальним супроводом 
становитиме 900 осіб. Тож потенційно розширеним пакетом послуг із догляду та 
підтримки може бути забезпечено 100%  людей, які живуть з ВІЛ та/або 19,4% ЛВНІ 
(залежно від розподілу послуг у рамках роботи із клієнтами). В обох випадках 
такий відсоток охоплення мешканців послугами – хороший показник. Водночас 
перспектива покриття  всіх цільових груп повним медико-соціальним супроводом 
залишається відкритою. 

Враховуючи, що така діяльність фінансується в рамках міської цільової програми та 
коштом міського бюджету регіону доцільно розглянути можливість реалізації схожих 
кейсів в інших містах області або підняти розв’язання даного питання на обласному 
рівні. Таких підхід дасть можливість отримувати розширений пакет послуг решті 
мешканців регіону, які належать до цієї уразливої групи.

Консультування:
• допомога в аналізі життєвої ситуації,
• визначення основних проблем, шляхів їх вирішення, 
• складання плану виходу із складної життєвої ситуації; 
• психологічне консультування; 
• сприяння в отриманні правової допомоги.
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• соціальний супровід програм ЗПТ;

• онлайн-консультування та підтримка платформ спілкування представників груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

• консультування уразливих груп: мотиваційне консультування щодо проходження 
вакцинації проти вірусного гепатиту  В  та вірусу папіломи людини;  щодо 
преконтактної профілактики ВІЛ;

• тестування: ІПСШ та супровід для подальшого отримання лікування; на вірусний 
гепатит С з використанням швидких (експрес) тестів; видача швидких тестів для 
самостійного тестування на ВІЛ статевих партнерів.

КИЇВСЬКА ТА ВІННИЦЬКА ОБЛАСТІ

На відміну від решти регіонів, які ми розглядаємо у нашому матеріалі, у цих областях 
робота над адвокацією виділення фінансування із місцевих бюджетів на медико-
соціальні послуги  триває. Проміжні результати дають сподівання на втілення цих 
кейсів найближчим часом. Тож розглянемо проміжні успіхи у забезпеченні киян та 
вінничан розширеним пакетом послуг у сфері ВІЛ для ЛВНІ.

Зміст пакету послуг

Проте, робота в регіонах над реалізацією поставленої мети продовжується. За 
словами фахівців, налагоджується комунікація із новим керівництвом Департаменту, 
паралельно ведеться аналітична діяльність із дослідження наявних в області 
проблем у сфері забезпечення ЛВНІ медико-соціальними послугами. У підсумку така 
комплексна робота має завершитись успіхом.
У Київській та Вінницькій областях, як і решті регіонів України, забезпечення 
населення базовими медико-соціальними послугами у сфері ВІЛ здійснюється 
за кошти Державного бюджету України за результатами проведення відповідних 
публічних закупівель. За оціночними даними у цих областях протягом 2020 року 
планується супроводжувати понад 14 тис. осіб (без урахування м. Київ). Загальна 
вартість медико-соціальних послуг базового пакета становитиме близько 7,3 млн 
грн. 
Провайдерами послуг для різних цільових груп стануть чотири неурядові сервісні 
організації. 
Підсумовуючи, варто наголосити на тому, що обидві області мають мешканців із 
потребою у медико-соціальному супроводі. Зважаючи на практику забезпечення 
населення цих регіонів базовим пакетом послуг, можна відзначити також і наявність 
кваліфікованих надавачів таких послуг. Враховуючи рівень поширеності епідемії ВІЛ 
в країні обом регіонам доцільно розглянути можливість виділення фінансування 
коштом місцевих бюджетів для організації доступу мешканців до розширеного 
пакета медико-соціальних послуг у сфері ВІЛ.

Складнощі
Пандемія COVID-19 внесла свої корективи під час реалізації проєкту. А саме – зміщення 
пріоритетів обласної влади щодо фінансування тих чи інших напрямків охорони здоров’я. Окрім 
того, відбулася зміна керівництва Департаменту охорони здоров’я. Наразі ж  відбувається 
виборчий процес, який також додає певної невизначеності.!

19

Вінницька область



Забезпечення населення медико-соціальними послугами 
у сфері ВІЛ на сьогодні залишається актуальним питанням 
та основою сталості боротьби з епідемією в країні. 
Держава взяла на себе завдання забезпечення громадян 
базовим пакетом послуг у сфері догляду і підтримки та 
профілактики інфекції серед ключових груп населення. 
Протягом 2019-2020 років такі послуги в усіх регіонах 
України надаватимуть переважно сервісні неурядові 
організації, які відібрали за результатами проведення 
публічних закупівель. Загалом цьогоріч із Державного 
бюджету України базові медико-соціальні послуги  
профінансують на 168,5 млн грн згідно з укладеними 
договорами із провайдерами таких послуг.

Крім централізованого забезпечення базовим пакетом 
послуг у сфері ВІЛ, українське законодавство передбачає 
можливість забезпечувати громади необхідними їм 
додатковими послугами з профілактики (розширеним 
пакетом). Таке право передбачене Стратегією 
забезпечення відповіді на епідемію ТБ та ВІЛ/СНІДу та 
аналогічними документами регіонального масштабу. 
Забезпечення розширеного пакета послуг у сфері ВІЛ 
віддається у відання місцевих органів влади та може 
забезпечуватись коштом місцевих бюджетів.

У цьому напрямку неурядовими організаціями ведеться 
постійна адвокаційна діяльність в регіонах задля 
забезпечення наявної потреби жителів кожної конкретної 
громади повним пакетом медико-соціальних послуг у сфері 
ВІЛ. Провайдери таких послуг у регіонах кваліфіковані і 
вже мають досвід організації медико-соціальних послуг 
на замовлення держави. Тож на місцевому рівні постає 
питання пріоритетності боротьби з епідемією та наявності 
політичної волі у місцевих управлінців. 

Наразі ми маємо локальні прецеденти організації медико-
соціального забезпечення у сфері ВІЛ в регіонах. У даному 
посібнику ми розглянули стан забезпеченості послугами 
однієї із найбільш уразливих до ВІЛ груп – людей, що 
вживають наркотики ін’єкційно. Ця категорія населення 
потребує особливої уваги серед провайдерів послуг та 
організаторів медико-соціального забезпечення. Це 
пов’язано із тим, що ЛВНІ крім безпосередньо послуг із 
профілактики у більшості випадків потребують фахової 
допомоги у питаннях переходу на замісну підтримуючу 
терапію та  ресоціалізації. 

Такі прецеденти є результатом налагодження партнерства 
місцевих органів влади та лікувальних установ із 
неурядовими організаціями, які опікуються проблемами 
наркозалежних осіб в регіонах. Як показує практичний 
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досвід, кожен випадок фінансування послуг для ЛВНІ 
коштами місцевих бюджетів є унікальним. Реалізовані на 
сьогодні кейси відрізняються як змістовим наповненням 
послуг і джерелами фінансування, так і навіть механізмами 
виділення коштів. У цьому посібнику ми розглянули 6 
прецедентів фінансування медико-соціальних послуг 
коштами місцевих бюджетів у Львівській, Запорізькій, 
Сумській, Одеській, Київській та Вінницькій областях.  Не у 
кожному випадку адвокація станом на жовтень 2020 року 
завершилась виділенням коштів і забезпеченням ЛВНІ 
необхідним обслуговуванням. Так, у двох випадках робота 
в даному напрямку продовжується. Це може свідчити, що 
не всюди питання боротьби із ВІЛ-інфекцією та роботи із 
наркозалежними громадянами актуалізовано достатньо. 
Відмітили також, що у двох регіонах організацією послуг 
опікуються міські установи, а кошти виділяються із 
бюджетів міст, які не є обласними центрами. Це безперечно 
позитивний досвід, який потребує масштабування 
щонайменше на обласний рівень, оскільки тільки таким 
шляхом можливо забезпечити медико-соціальними 
послугами людей з усього регіону. Цікавим є також і 
використання у адвокації різних механізмів фінансування. 
Так, у м. Білгород-Дністровський для забезпечення ЛВІН 
медико-соціальними послугами використали механізм 
соціального замовлення. У решті, 4-х регіонах обрали 
механізм проведення публічної закупівлі. Цей факт 
демонструє, що у регіональних провайдерів медико-
соціальних послуг збільшується спектр результативних 
механізмів для ресурсного забезпечення послуг.

Підбиваючи підсумок, наголосимо, що основною 
пропозицією за результатами дослідження є 
масштабування практики забезпечення ЛВНІ повним 
пакетом  медико-соціальних послуг на місцях та 
розширення такої діяльності на інші вразливі групи 
населення. Для Запорізького та Одеського регіонів 
доцільно звернути увагу на організацію медико-
соціального обслуговування на обласному рівні. Водночас 
враховуючи, що цей напрямок роботи є порівняно 
молодим та наразі проходить становлення, одним із 
першочергових завдань залишається поширення та 
обмін позитивним досвідом між регіонами та містами, 
які успішно впроваджують практики медико-соціального 
обслуговування у своїх громадах.
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