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Боротьба з епідемією ВІЛ для України є одним із найактуальніших питань сьогодення. 
Зупинити поширення інфекції та забезпечити повноцінне життя для співвітчизників, яких 
торкнулось захворювання – перші питання порядку денного. Прийнята урядом у 2017 
році Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемію туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 
підтверджує наміри держави брати на себе відповідальність у виконанні цих завдань.

Результат діяльності у цьому напрямку на сьогодні - 200 тис. українців забезпечені 
послугами догляду та підтримки й профілактики ВІЛ за рахунок коштів Державного 
бюджету. Це досягнення є беззаперечним успіхом на шляху подолання епідемії та 
виконання Україною зобов’язань перед міжнародною спільнотою. Водночас, послуги, які 
держава визначила як гарантовані для протидії поширення ВІЛ-інфекції є лише частиною 
необхідних медико-соціальних послуг. Цей гарантований пакет держава оплачує коштом 
національного бюджету.  

Забезпечення повним обсягом медико-соціальних послуг має здійснюватись у співфінан-
суванні державного та місцевого бюджетів. З цією метою законодавство розділяє види 
послуг, які мають надаватись за рахунок коштів державного бюджету, а які за рахунок 
місцевих. При цьому перелік медико-соціальних послуг, надання яких організовується на 
місцях, залежить від потреб населення регіону.

Послуги із профілактики ВІЛ, визначені базовими, забезпечуються за рахунок держав-
ного бюджету для трьох категорій населення, які належать до груп підвищеного ризику 
інфікування: 

• люди, що споживають наркотики ін’єкційно 

• чоловіки, що мають секс з чоловіками  

• секс-працівники 

Для них держава створює можливість отримати медико-соціальні послуги у чотирьох 
напрямках:

1.   Інформаційні, освітні та комунікаційні послуги

2.   Отримання  розхідних матеріалів, що попереджують передачу інфекції

3.   Послуги із тестування на ВІЛ

4.   Скринінг на туберкульоз

Для забезпечення цих потреб 2020 року в Державному бюджеті України передбачили 
207,5 млн. грн. на проведення закупівлі послуг для всіх областей та м. Київ. У 2019 році на 
аналогічні послуги зафіксували 67,5 млн. грн. протягом другого півріччя. Щодо забезпе-
чення населення додатковими медико-соціальними послугами за рахунок місцевих бюд-
жетів, то минулоріч 9 регіонів організували таке забезпечення додатковими 
медико-соціальними послугами з профілактики ВІЛ для 2,5 тис. осіб.

Базові - держава
Розширені - регіони

6 міс. 2019 р. - 62, 5 млн.
12 міс. 2020 р. - 207,5 млн.



Охоплення гарантованими послугами з профілактики ВІЛ людей, що вживають 
наркотики ін’єкційно, у 2019 році

Особлива увага приділяється супроводу людей, які вживають наркотики ін’єкційно 
(далі - ЛВНІ). Ця група потребує не лише забезпечення засобами профілактики 
ВІЛ-інфекції та інформаційної підтримки, але й повноцінного лікування наркозалежності 
шляхом розширення програм замісної підтримуючої терапії (далі - ЗПТ). Препарати для 
ЗПТ закуповують переважно коштами державного бюджету, а от організація 
медико-соціального супроводу клієнтів цих програм потребує забезпечення на 
місцевому рівні. У контексті боротьби із ВІЛ, ВООЗ рекомендує охоплювати замісною 
підтримувальною терапією не менше 35% хворих, в той час як в середньому на сьогодні 
охоплення становить 6% від оціночної чисельності споживачів опіоїдів.

Вінницька

Волинська

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Харківська

Херсоньска

Хмельницька

Сумська

Тернопільська

Дніпропетровська Донецька

Житомирська

Закарпатська

Івано-
Франківська

м.Київ

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Запорізька

2371
618

25 031
7 498

3 872
812

3 411
809

8 201
2 142

2 294
599

5 563
1 453

4 077
1 065

18 690
5 599

13 947
2918

4 000
836

5 472
1 430

2 400
627

3 036
793

5 057
1 204

18 546
5 555

5 472
1 426

749
195

5 396
1 535

1 094
272

1 728
451

1 661
132

4 197
1 097

1 901
497

Кількість ЛВНІ*

Вартість послуг, тис.грн.

закупівель оголошені за 
конкурентними процедурами

ЛВНІ забезпечені медико-
соціальними послугами 
з профілактики ВІЛ

100% 148тис.

26,7млн.грн.25
ВІЛ-сервісних неурядових організа-
цій стали постачальниками послуг із 
профілактики інфекції серед ЛВНІ

виділені на організацію послуг 
профілактики серед ЛВНІ із 
Державного бюджету

*- піврічне охоплення



Коштами місцевих бюджетів у регіонах фінансують різний спектр медико-соціальних 
послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в переважній більшості для людей, які живуть 
з ВІЛ, а також людей, які вживають наркотики ін’єкційно.

Охоплення медико-соціальними послугами за кошти місцевих бюджетів

закупівель оголошені за 
конкурентними процедурами

Забезпечені медико-соціальним 
супроводом

60% 2 259осіб

3,8млн.грн.11
ВІЛ-сервісних НУО стали 
постачальниками послуг у сфері 
боротьби з інфекцією в регіонах

витратили місцеві бюджети на 
організацію розширеного 
пакету послуг у боротьбі з ВІЛ
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Охоплення розширеними медико-соціальними послугами 
у сфері боротьби з ВІЛ 

Фінансування закупівель таких послуг відбувається переважно в межах основної 
діяльності розпорядників бюджетних коштів. Ряд регіонів мають спеціально розроблені 
міські програми, спрямовані на вирішення соціально важливих проблем міста та 
водночас на розвиток партнерства між органами державної влади та неурядовими 
організаціями. Так, Одеса, Київ та Мелітополь проводять закупівлі послуг із 
профілактики, догляду та підтримки саме в межах таких програм.



Велика увага в організації надання послуг із профілактики, особливо в містах, де діють 
програми направлені на реалізацію соціального замовлення, приділена супроводу 
клієнтів ЗПТ. Прийом замісної підтримуючої терапії є не лише одним із найдієвіших 
способів профілактики інфекцій, що передаються через кров (ВІЛ, гепатит С), але 
також і засобом лікування наркотичної залежності. Тож, держава забезпечує групу 
ризику ЛВНІ препаратами ЗПТ та інформацією про існування програм ЗПТ в рамках 
гарантованого пакету послуг профілактики ВІЛ. Водночас ефективними дані програми 
є лише в комплексі із медико-соціальним супроводом споживачів, оскільки за такого 
підходу наркозалежна особа має можливість пройти одразу весь шлях ресоціалізації.
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Державний 
бюджет

ЛВНІ Вихід із групи 
ризику ЛВНІ

допомога

контроль
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Схема співфінансування лікування ЛВНІ

У Запорізькій області оціночна кількість ЛВНІ сягає 11 367 осіб, яким починаючи з 2019 
року держава бюджетним коштом забезпечує надання медико-соціальних послуг у 
сфері профілактики ВІЛ. Так, враховуючи рекомендації ВООЗ, програмами замісної 
підтримуючої терапії в регіоні мають бути охоплені щонайменше 3978 осіб. Станом на 
кінець 2019 року, ЗПТ в області приймали 486 споживачів ін’єкційних наркотиків, що 
становить 4% від оціночної кількості ЛВНІ. П’ята частина курсів фінансується коштом 
програми PEPFAR*, решта - Державним бюджетом України.

Закупівель послуг із психо-соціального супроводу осіб, які знаходяться у програмах 
ЗПТ за рахунок коштів місцевих бюджетів у Запорізькій області не зафіксували. Проте 
успішні прецеденти організації співфінансування медико-соціальних послуг профілак-
тики ВІЛ із державного бюджету та місцевих ресурсів зафіксували у ряді міст. Розглянемо 
із них три кейси, реалізовані у Полтаві, Львові та Одесі. Перелік та зміст послуг різнить-
ся, залежно від потреб населення того чи іншого міста, проте предметом закупівлі в усіх 
трьох випадках є супровід учасників програм ЗПТ.

Потреба - 11 367
План - 3978
Факт - 486

PEPFAR* - Надзвичайний план Президента США по боротьбі зі СНІДом

Одеса

• Закупівля в рамках Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних 
проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»

• Замовник – ДОЗ міської ради



• Постачальник – неурядова організація (благодійний фонд)

• Процедура закупівлі – звітування

• Пакет послуг: інформаційні та консультаційні щодо формування прихильності до ЗПТ, 
  діючих в регіоні програм, профілактики інфекційних захворювань.

Львів

•  Закупівля в рамках Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я 
  Львівської області

•  Замовник - Львівський обласний центр превенції та терапії узалежнень

•  Постачальник – неурядова організація (благодійний фонд)

•  Процедура закупівлі – допорогові торги

•   Пакет послуг: психосоціальні (діяльність груп самодопомоги), соціально-медичні 
   (залучення до програм та супровід під час лікування); інформаційно-профілактичні 
   (консультування з питань профілактики інфекційних захворювань; надання інформації 
   необхідної для виходу із складних життєвих обставин)
 

Полтава

•   Закупівля проведена за кошти власних надходжень підприємства

•   Замовник – Полтавський обласний наркологічний диспансер

•   Постачальник – неурядова (благодійна) організація

•   Процедура закупівлі – звітування

•   Пакет послуг: консультування клієнтів та ближнього оточення, мотивування до 
   проходження тестування, лікування та формування навичок безпечної поведінки щодо  
   інфікування ВІЛ, ТБ, ВГС, ІПСШ та передозування; інформаційні послуги та супровід у 
   подоланні складних життєвих обставин.

У Запорізькій області забезпечення розширеним пакетом послуг із профілактики 
ВІЛ-інфекції серед ЛВНІ за рахунок місцевих бюджетів реалізується у Мелітополі. 
Проте предметом закупівлі є надання соціальних послуг особам, які належать до груп 
підвищеного ризику інфікування ВІЛ та опинились у складних життєвих обставинах. 
Для проведення подібних закупівель у Мелітополі прийняли міську програму «Закупівля 
соціальних послуг», реалізація якої має підтримувати виконання загальнонаціональної 
стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміоре-
зистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІД. На обласному рівні вузькогалузеві програми у сфері 
охорони здоров’я відсутні.



Пропозиції
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Розробити та затвердити обласну програму надання медико-соціальних послуг у 
сфері протидії ВІЛ-інфекції.

Стейкхолдер: Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації 
із залученням галузевих організацій громадянського суспільства; депутатські комісії
Запорізької обласної ради; обласна рада Запорізької області.

Ефект: Забезпечення пріоритетного планування заходів протидії соціально небезпечним 
захворюванням на рівні області компліментарно до провадження державної політики.

Організувати процес надання послуг із профілактики ВІЛ-інфекції серед уразливих 
груп населення за рахунок коштів обласного бюджету.

Стейкхолдер: департамент охорони здоров’я та департамент фінансів Запорізької обласної 
державної адміністрації.

Ефект: Зниження рівня поширення інфекційних захворювань, в першу чергу ВІЛ-інфекції та 
гепатиту С, серед населення області, а також підвищення продуктивності регіону за 
рахунок ресоціалізації колишніх наркозалежних мешканців.

Серед розпорядників бюджетних коштів визначити установу, відповідальну за 
проведення закупівель медико-соціальних послуг, а також моніторинг та контроль їх 
надання.

Стейкхолдер: департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації; 
Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

Ефект: Структуризація сфери надання медико-соціальних послуг та забезпечення 
комплексного підходу до боротьби з епідемією в області.

Провести закупівлю послуг з профілактики за конкурентними процедурами 
закупівель згідно з принципами та засадами здійснення публічних закупівель, 
визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Стейкхолдер: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України (інша бюджетна 
установа, яку буде визначено Замовником медико-соціальних послуг) 

Ефект: Відібрані кваліфіковані та досвідчені постачальники медико-соціальних послуг. 
Можлива економія бюджетних коштів внаслідок успішного редукціону.

В організації процесу забезпечення населення області послугами у сфері протидії  
ВІЛ використати затверджені урядом супутні документи: Порядок надання послуг 
з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ,  Методику 
розрахунку граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ серед групи 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ тощо.

Стейкхолдер: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України; департамент 
охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації; неурядові ВІЛ-сервісні 
організації регіону.

Ефект: Критерії та вимоги до надавачів та якості послуг встановлені у відповідності до вимог 
національного законодавства. Вартість розширеного пакету послуг та їх набір, необхідний 
для конкретного регіону, встановлені коректно та раціонально.
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