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про роботу ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) у межах 
відповідності міжнародно визнаним стандартам в сфері 
протиді� корупці� та про декілька основних законодавчих 
реформ, створених для того, щоб більше українців могли 
мати доступ до високоякісних лікарських засобів за 
доступною ціною. 

Важлива робота для задоволення потреб охорони 
здоров'я українців набуває ще більшої важливості в ці 
трагічні часи та проект SAFEMed зробить все для 
продовження надання технічної допомоги та іншої 
важливої підтримки протягом наступних місяців. 

Міністерство охорони здоров'я України та його партнери 
швидко адаптувалися до нових обставин та необхідності 
задовольняти невідкладні потреби охорони здоров'я 
населення країни і водночас забезпечувати 
безперервність надання медичних послуг. SAFEMed 
також перегрупувався та докладає зусиль для швидкого 
оновлення режиму роботи із надання основної 
підтримки ключовим партнерам відповідно до цілей та 
завдань проекту. Зусилля лідерів уряду та 
громадянського суспільства із забезпечення 
лікарськими засобами та медичними виробами під час 
військових дій вражають. SAFEMed продовжує надавати 
технічну та логістичну підтримку, особливо щоб 
забезпечити можливість уряду безпечно оцінити 
потреби, швидко зберігати та доставляти лікарські 
засоби та товари туди, де вони необхідні найбільше.

Віддаючи належне роботі, яка виконувалась до початку 
війни, ми розповсюджуємо цей інформаційний 
бюлетень як нагадування про глибоку прихильність 
уряду України до створення прозорих, демократичних та 
справедливих органів охорони здоров'я, які 
відповідають європейським стандартам, та до 
забезпечення доступу до високоякісних лікарських 
засобів для всіх українців. Декілька важливих ініціатив 
виконувалися у лютому. Нижче поширюємо інформацію 
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Проект SAFEMed пишається початком діяльності по розробці системи зворотного зв'язку з питань боротьби з 
корупцією в межах підтримки ДП МЗУ. Відповідна платформа «Етиконтроль» має стати цілодобовим он-лайн 
сервісом, призначеним для відправлення, передачі, оброблення, зберігання звернень про потенційні порушення 
вимог антикорупційного законодавства чи етичних норм в процесі реалізаці� процедур закупівель фармацевтичної 
продукці� за бюджетні кошти. 

Впровадження передових світових практик та високих стандартів професійної діяльності, зокрема у сфері 
запобігання корупці� та комплаєнсу, є одним з ключових стратегічних пріоритетів ДП МЗУ на період 2021-2023 років. 
Це є запорукою побудови ефективних, прозорих та партнерських відносин з постачальниками, органами охорони 
здоров'я та пацієнтами на засадах довіри.

SAFEMED ДОПОМАГАЄ ПОСИЛИТИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО 
БОРОТЬБИ З ХАБАРНИЦТВОМ У МЕДИЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ

Наша робота в Україні спрямована на зміцнення управління та 
фінансування фармацевтичної галузі, сприяння довгостроковому плану 
фінансування, посилення раціонального менеджменту фармацевтичної 
галузі та ланцюга постачання фармацевтичних препаратів, що
у підсумку сприятиме кращому доступу та користуванню лікарськими 
засобами особливо для тих, хто живе з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та 
неінфекційними захворюваннями. Ми підтримуємо Уряд України
у реагуванні на COVID-19 шляхом надання технічної допомоги у 
реалізаці� національного плану вакцинаці�.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЗАДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ПРАКТИК ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Антикорупційні механізми знайшли своє відображення у всіх бізнес-процесах державного підприємства, включаючи 
пошук та підбір персоналу, перевірку контрагентів, внутрішнє навчання, погоджувальні та контрольні процедури. 
Так, за підтримки проекту SAFEMed ДП МЗУ було розпочато підготовку до проведення зовнішнього сертифікаційного 
аудиту на відповідність міжнародному стандарту управління заходами протиді� корупці� ISO 37001:2016. 

Зазначені антикорупційні ініціативи дозволять створити ефективну систему внутрішнього контролю, 
мінімізують корупційні ризики у діяльності ДП МЗУ та в цілому сприяють побудові прозорої, ефективної та 
ощадливої до коштів платників податків системи медичних закупівель в Україні. Ця робота продовжується.

Проект SAFEMed у співпраці з партнерською юридичною 
компанією «Правовий Альянс» надає Міністерству 
охорони здоров'я України (МОЗ) та Національній службі 
здоров'я України (НСЗУ) підтримку у розробленні нового 
законодавства, спрямованого на удосконалення 
нагляду за належним відпуском рецептурних лікарських 
засобів в Україні та зниження рівня самолікування.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів 
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» та Наказ 
МОЗ №360 та №490 мають на меті поступово ввести 
електронний рецепт для аптек, які здійснюють відпуск 
рецептурних лікарських засобів, в тому числі антибіотиків, 
з 1 квітня 2022 року. 

Проекти цих документів наразі опубліковані для 
публічного обговорення на офіційній веб-сторінці 
МОЗ (довідково: через війну ці законодавчі зміни були 
відкладені).

ПОДАЛЬШІ КРОКИ ДЛЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОМТ
27 січня 2022 року Міністерство юстиці� зареєструвало Наказ МОЗ №95/37431 «Про затвердження Порядку включення 
(виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатури 
лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій». Цей наказ, 
розроблений за підтримки проекту SAFEMed у партнерстві з юридичною компанією «Правовий Альянс», є важливим 
кроком у завершенні повного циклу оцінки медичних технологій, оцінки та прийняття рішень стосовно доступу до 
лікарських засобів за кошти державного бюджету. Він ґрунтується на Постанові Кабінету Міністрів від грудня 2020 року 
«Порядок проведення оцінки медичних технологій», якою було законодавчо закріплено використання ОМТ в Україні. 

ЗОКРЕМА, ЦЕЙ НАКАЗ ЗАТВЕРДЖУЄ ТАКІ ПОЛОЖЕННЯ:

Коли ситуація дозволятиме, проект SAFEMed разом із партнером — юридичною компанією «Правовий Альянс» 
— будуть готові підтримати МОЗ у розробці наказів, пов'язаних із створенням, роботою та членством робочої 
групи. SAFEMed також отримав запит МОЗ щодо надання необхідної допомоги в процесі внесення змін до інших 
відповідних наказів, з якими пов'язані ці нові норми, задля забезпечення послідовної та міцної законодавчої 
бази.

Створення Експертного 
комітету для проведення оцінки 
при Державному експертному 
центрі.

До всіх лікарських засобів,
які закуповуватимуться за 
номенклатурою 2023 бюджетного 
року, застосовуватимуться вимоги
цього наказу.

Створення єдиного процесу, який включатиме ОМТ та 
оцінку, для формування Національного переліку основних 
лікарських засобів та номенклатури. Крім того, він дозволяє 
використовувати номенклатуру минулого року як основу та 
лише включати або виключати нові лікарські засоби до 
переліку.

МОЗ створить робочу групу для отримання 
рекомендацій від ДЕЦ (уповноваженого органу з ОМТ) та 
перегляду і подання остаточних рекомендацій Міністру.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН


