




МЕРЕЖА — НАЙБІЛЬША ПАЦІЄНТСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Це був фантастичний рік і фантастичні 

результати. 
Ми домоглися старту медичної ре-
форми в країні і продемонстрували як 
громадський сектор може ефективно 
співпрацювати з державою. 

Ми задали нові горизонти боротьби 
за життя, нові горизонти активізму. Ми 
підняли планку на недосяжний до цьо-
го часу рівень. Це насправді історична 
подія для усіх НПО регіону Східної Єв-
ропи та  Центральної Азії — коли зараз 
усі орієнтуються на  досягнення України 
та ретельно вивчають наші методи бо-
ротьби. Це все стало можливим завдяки 
силі та професійності наших регіональ-
них представництв, ефективному парт-
нерству та нестандартним рішенням. 
Немає жодної причини та жодної сили, 
яка нас зупинить на шляху до 100% 
життя!

Дмитро Шерембей
голова Координаційної ради 
БО “Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД”



* згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2017 рік)



Всеукраїнська мережа ЛЖВ за сімнад-
цять років пройшла шлях від групи ак-
тивістів, яких об’єднала спільна хвороба 
та бажання жити, до потужної громад-
ської організації, що втілює масштабні 
проекти в Україні за підтримки націо-
нальних та міжнародних партнерів, ста-
ла взірцем для  ВІЛ-позитивних людей 
в інших країнах. Ескпертність фахівців 
затребувана не тільки в Україні, а й за ї ї 
межами і це яскравий приклад як напо-
легливість та постійна робота конверту-
ються в професіоналізм та результат.

Алла Щербінська
Радник  генерального директора 
Центру громадського здоров’я МОЗ 
України, член Наглядової ради Мережі

* згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2017 рік)





ЄДИНА КОНСОЛІДОВАНА ПРОГРАМА З ВІЛ 
І ТУБЕРКУЛЬОЗУ НА 2015 – 2017 РР. В УКРАЇНІ
реалізується за підтримки Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

ВІЛ
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показник
виявлення
в проектах 
Мережі

1% 
середній
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клієнтів, 
які отримали послуги 

нові клієнти

74 316/93%

20%

клієнтів 
приймають АРТ

нові клієнти

розпочали прийом АРТ 
у 2017 році

14 710

54%

51%

клієнтів, які приймають АРТ, 
мають рівень вірусного 
навантаження, 
що не визначається 

87%

зростання  
порівняно 
з 2016 роком 

від загальної кількості 
пацієнтів, які приймають 
АРТ в цілому в Україні — 
клієнти в проектах Мережі

Мережа є прикладом ефектив-
ного об’єднання пацієнтської 
спільноти в потужну громадську 
організацію, яка втілює сучасні 
підходи в наданні медичної допо-
моги. Громадськість відіграє одну 
з ключових ролей у трансфор-
мації охорони здоров’я в Украї-
ні. Сьогодні ми є рівноправними 
партнерами – громадськість і 
держава, і разом працюємо над 
втіленням змін.

д-р Уляна Супрун
в.о міністра охорони здоров’я
України



ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА

6 актів реагування за 
виявленими порушен-
нями направлено  у від-
повідні міністерства

Участь в експертній раді 
при Департаменті націо-
нального превентивного 
механізму Секретаріату 
Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав 
людини

Підготовка стратегії роз-
витку національного пре-
вентивного механізму до 
2022 року

Організація та підтримка  
9 моніторингових візи-
тів у виправні центри Дер-
жавної кримінально-вико-
навчої служби України та в 
місцеві заклади охорони 
здоров’я з метою оцінки 
дотримання права ЛЖВ 
на здоров’я 

Взаємодія з Уповноваженим Верховної Ради України 
в частині реалізації національного превентивного механізму

НАДАННЯ ДОПОМОГИ КЛІЄНТАМ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

Луганська
область

Донецька
область

Маріуполь

Донецьк

Луганськ

клієнта отримали 
медико-соціальний супровід 
в зоні проведення 
Антитерористичної операції 

79%

14 596 
пацієнтів 
отримали АРТ

3 693 
з них нові клієнти, 
які вперше отримали 
АРТ у 2017 році 

Закупівля медичного обладнання для 
Донецького обласного центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом у 
місті Слов’янськ

Для закупівлі діагностичного обладнання 
для Маріупольського міського центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом

Проведення ремонтних робіт в 
Луганському обласному СНІД-центрі в 
місті Сєвєродонецьк

Розширення доступу ув’язнених до 
діагностики 
та лікування ВІЛ та ТБ

Іноваційні рішення:

Надано додатково чотири термінові гранти для 
вирішення проблем медичних установ, що 
працюють з ВІЛ-позитивними людьми в зоні АТО:

НУО надають послуги клієнтам 
на 45 сайтах АРТ 
в Донецькій області

на 10 сайтах АРТ 
в Луганській області 



ТУБЕРКУЛЬОЗ (ТБ)

2 823 пацієнтів з чутливим туберкульозом 
отримали медико-соціальний супровід 
амбулаторного лікування у 2017 році

2 729 пацієнтів 
з чутливим туберкульозом 
отримали медико-соціальний 
супровід амбулаторного 
лікування із залученням 
соціальних працівників

1 972 пацієнта 
закінчили лікування 
станом на кінець 2017 року

Впровадження пілотної моделі амбулаторного 
лікування хворих на туберкульоз сімейними лікарями:

94 клієнта с чутливим туберкульозом 
на медико-соціальному супроводі 
амбулаторного лікування

ВПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТУ
ГО “Інфекційний контроль” 
за підтримки Мережі

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ 95,7%ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ 96,3% 

ГЕОГРАФІЯ: 
місто Житомир та 
Чернігівська область

Розроблено і впроваджено новий механізм фінансування 
амбулаторної моделі лікування хворих на туберкульоз. Він 
передбачає залучення і стимулювання сімейних лікарів та 
лікарів первинної ланки до надання сервісів хворим на ту-
беркульоз на амбулаторному лікуванні, в рамках держав-
них забов’язань щодо фінансування ТБ сервісів на первин-
ній ланці і формування сталої моделі надання послуг. 



ПРОЕКТ RESPECT: 
зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, щодо 
представників груп найвищого ризику в медичних закладах України 

Це мабуть найуспішніший проект
з подолання стигми і дискримінації, 
який було впроваджено. 

Яцек Тишко, 
Директор ЮНЕЙДС в Україні
про проект RESPECT

RESPECT: історія, що породила зміни 
 

Проект впроваджувався Мережею за фінансової підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Надзвичайного плану Президента США
для надання допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) у 2013 – 2017 рр.



488 
колишніх ув’язнених 
отримали медико-соціальні послуги
 165 ЛЖВ після звільнення 
 доведено до обліку у СНІД-центри
 78 ЛЖВ залишились 
 на АРТ через 3 місяці 
 після звільнення
 70 ЛЖВ після звільнення 
 отримали послуги в програмах 
 замісної підтримувальної терапії, 
 детоксикації, реабілітації, та 
 програмах по зменшенню шкоди

ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ ДО ТЕСТУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ КОЛИШНІХ УВ’ЯЗНЕНИХ

10 
регіонів

38 
установ виконання 
покарань отримали 
комп’ютери 

1 568 
засуджених протестовано 
на ВІЛ швидкими тестами 
 1 544 негативний 
 результат,
 
 25 позитивний 
 результат 
 з них 11 підтверджуючий 
 результат тесту ІФА

38 
мультидисциплінарних 
команд для роботи 
у місцях позбавлення волі

140 
фахівців

5 
навчальних 
тренінгів

*В результаті впровадження “Моделі по залученню пацієнтів до тестування та лікування з ініціативи 
медичного працівника”

5 513 
клієнтів пройшли 
тестування на ВІЛ* 

939 клієнтів
 (17%)
виявленo ВІЛ 

797 клієнтів 
поставлено під 
медичний нагляд 



НАДАНА ПІДТРИМКА: 

моніторингового порталу 
DOZORRO

при створенні платформи 
електронної системи закупівель 
PROZORRO

БІЛЬШЕ 24 

Забезпечення прямої участі людей, 
які живуть з ВІЛ у підготовці та моніторингу 
держзакупівель рятувальних ліків 

участь у робочих групах та комітетах 
при МОЗ 

Оскаржено 
130 закупівель на 

Вдалось ліквідувати порушень на 

Фахівці з закупівель 
25 центрів СНІДу отримали 
консультаційний супровід та навчання

перевірено закупівель на 

939  000 000 грн 
економія держбюджету 

373 600 000 грн
                    або близько 

39% 

аналітичного порталу 
BIPRO

МЕДЗАКУПІВЛІ 

передані спеціалізованим 
міжнародним організаціям 
CROWN AGENTS, ПРООН, 
ЮНІСЕФ 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Розвиток електронної системи охорони здоров’я E-HEALTH 

від вартості
перевірених 
закупівель 

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
У ЗАКУПІВЛІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Проведені дослідження корупції та 
неефективності державних закупівель ліків 
для пацієнтів, які живуть з ВІЛ, 
туберкульозом та вірусними гепатитами

за підтримки 
ГО “Центр протидії корупції”

Було запроваджено прозору систему закупівель 
та моніторингу публічних закупівель у сфері 
охорони здоров’я представниками громадського 
сектору. 

За результатами впровадження проекту були знищені 
більшість корупційних схем 
у сфері закупівель ВІЛ, ТБ та ВГС.

100 
ЛІКАРЕНЬ

РЕГІОНАЛЬНІ 
МОНІТОРИ 

80 МЛН. грн 
7,5 МЛН. грн 

АДВОКАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ — ПІДТРИМКА КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ



Ми пам’ятаємо часи, коли ліки в Украї-
ні були доступними лише небагатьом з 
тих, хто потребував лікування. Це були 
найскладніші часи для пацієнтів та лі-
карів. Сьогодні майже всі, хто потре-
бують АРВ-терапії, можуть ї ї отримати. 
Але ж у світі кожен рік з’являються більш 
ефективні та менш токсичні препарати. 
Ми вважаємо, що українці заслугову-
ють на найкраще лікування. Саме тому 
завдяки нашим спільним зусиллям у 
2017 році в Україні з’явився долутегра-
вір. Фонд Олени Пінчук мав можливість 
забезпечити закупівлю цього препара-
ту в найкоротші терміни за найнижчою 
ціною. Вже за півроку після узгодження 
цього рішення між Мережею та Фондом 
пацієнти Києва розпочали лікування 
найбільш інноваційним на той час пре-
паратом. Ми раді, що згодом долуте-
гравір з’явився у списках закупівель за 
кошти державного бюджету та міжна-
родних донорів.

Ольга Руднєва
директор Фонду Олени Пінчук

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ МЕРЕЖІ 
І ФОНДУ ОЛЕНИ ПІНЧУК

Мережа є оператором закупівель АРВ-препаратів за кошти Фонду Олени Пінчук

2017 - 2018

1 300 пацієнтів 
з ВІЛ забезпечено лікуванням 
з Долутегравіром 

2017 РІК

було поставлено 
перші 700 курсів 
лікування

* згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2017 рік)

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
2017 – 2018 р.р.

В рамках проекту інноваційний препарат 
Долутегравір вперше було поставлено 
в Україну (м. Київ)

Вперше в Україні ВІЛ+ пацієнти отримали 
лікування за рахунок приватних коштів

ПОНАД 

6 500 000 грн* 



Допомога ЛЖВ, які постраждали в наслідок військового конфлікту 
та проживають в зоні конфлікту на підконтрольній території 
Донецької і Луганської областей 

60 212 
послуг, в тому числі й 
консультації клієнтів 
щодо здорового 
харчування в умовах 
обмеженості ресурсів

7 326 
людей отримали продовольчі набори 
(у тому числі ВІЛ-позитивні діти)

10% 
збільшення кількості клієнтів на АРТ
серед учасників проекту

Прихильність до лікування 
зросла у 34% учасників проекту

Ефективність лікування серед 
учасників проекту зросла 

з 74% до 93%

Проведено case-study дослі-
дження щодо вивчення іннова-
ційних підходів до подолання 
бар’єрів, пов’язаних із ВІЛ-ста-
тусом, з яким стикаються ЛЖВ 
в медичних закладах

Проведено дослідження 
щодо опису випадків 
стигми та дискримінації 
у Службі крові 
Львівської області

Розроблено та видано мето-
дичний посібник “Відновлення 
порушених прав людей, які за-
знали стигми і дискримінації, у 
зв’язку з ВІЛ-позитивним ста-
тусом, у закладах охорони здо-
ров’я України: опис випадків”

Надання соціальної підтрим-
ки людям, у яких встановлено 
діагноз “ВІЛ-інфекція” під час 
донорства крові

ПРОЕКТ FOOD FOR LIFE 
спільний проект Мережі і World Food Programme в Україні

ПОДОЛАННЯ СТИГМИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВІЛ 
В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Проекти за підтримки Global Network of People Living with HIV (GNP+)

березень 
2017 року

грудень 
2017 року

33 200 000 грн 
сума наданої допомоги



ПРОЕКТ 
ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ НУО У СФЕРІ ІНТЕГРАЦІЇ, 
РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПІДТРИМКИ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ (ВПО) У МІСТАХ 
КРИВИЙ РІГ ТА КРАМАТОРСЬК
 за підтримки European Commission

Краматорськ

Кривий Ріг

3 
Центри надання 
послуг для ВПО відкрито 
у містах Кривий Ріг і Краматорськ
 

1 976 
ВПО охоплено 
послугами проекту
 

403 
із них отримали допомогу
за місцем проживання
 

21 
особа отримує послуги 
кейс-менеджменту

77 
ВПО з хронічними 
захворюванням 
знаходяться під медичним 
наглядом 

6 
випадків юридичного представництва
інтересів ВПО, пов’язаних 
із проблемами у доступі до соціальних, 
адміністративних та  медичних послуг

11 
адвокаційних та інформаційних заходів, 
спрямованих на подолання стигми 
і дискримінації щодо ВПО 
у приймаючих громадах

Розроблено та впроваджено 
Алгоритм взаємодії/переадресації клієнтів, 
які дізналися про свій ВІЛ+ статус 
в процесі донорства крові, 
до послуг з лікування догляду та підтримки

Проведено 

8 тренінгів для 79 медичних працівників 
Служби крові з питань зниження стигми та дискримінації 
до ЛЖВ та представників груп найвищого ризику  та 
загальним принципам добровільного консультування 
та тестування (ДКТ)

117 
клієнтів охоплено 
послугами зі зменшення
самостигматизації

ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ В СЛУЖБІ КРОВІ ВИЯВЛЕНО

первинно 
позитивних осіб

з них діагноз “ВІЛ-інфекція” 
підтверджено

з них взято на диспансерний 
облік у Центр СНІДу

2 177 
первинних донорів
oхоплено послугами 
з консультування 



ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
“ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ В УКРАЇНІ”

ПРОЕКТ ACCESS
за підтримки Центрів контролю і профілактики захворювань 
США (CDC) у рамках Надзвичайного плану Президента США 
щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом – PEPFAR

Мережа продовжує впровадження медичної 
інформаційної системи (МІС ВІЛ) для повної
інформатизації медичних закладів, які 
працюють з ВІЛ+ пацієнтами 12 РЕГІОНІВ

ОХОПЛЕНО 
МІС ВІЛ120 968 

електронних 
медичних карток 
пацієнтів створено  
в МІС ВІЛ

Створено он-лайн курс для соціальних працівників 
“Соціальна робота з людьми, які мають хронічні 
захворювання” на платформі Prometheus

≈ 1 400 зареєстрованих слухачів
28% успішно склали тест й отримали сертифікат

Розбудова кадрового потенціалу 
й спроможності медичних працівників 

252 медичні фахівця взяли участь у тренінгах 
з лікування ВІЛ та опортуністичних інфекцій

252 он-лайн консультації надано медичним працівникам 
з питань лікування складних випадків ВІЛ-інфекції та ОІ

Загальнонаціональна Гаряча лінія 
з питань ВІЛ/СНІД та туберкульозу 

795 консультації надані ЛЖВ щодо відмови 
в АРТ або інших питань щодо прав пацієнтів, 
що стосуються ВІЛ/СНІДу

406 
закладів охорони 
здоров’я працюють  
в МІС ВІЛ

1 700 
медичних 
працівників 
працюють в системі

801
комп’ютерного облад-
нання закуплено в рам-
ках проекту для МІС ВІЛ

АКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, 
ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ЛІКИ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

667 
КУРСІВ ЛІКУВАННЯ 
ПРОТИ ВІРУСНОГО
ГЕПАТИТУ 

ВІЛ+ ПАЦІЄНТИ

УЧАСНИКИ АТО

ПРЕДСТАВНИКИ КЛЮЧОВИХ ГРУП РИЗИКУ

В рамках проекту 
розроблено детальну
форму клінічного 
моніторингу, яка дозволяє 
відслідковувати медичні 
показники ефективності 
проекту

ЛІКУВАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ СУЧАСНИМПРЕПАРАТОМ ПРЯМОЇ ДІЇ 

Сумська

Житомирська

Львівська





В результаті адвокаці ї Мережі та партнерів 
в Державному бюджеті України на 2018 рік 
вдалось досягнути збереження обсягів 
фінансування на державні програми протиді ї
ВІЛ, туберкульозу, вірусним 
гепатитам та програму закупівлі 
замісної підтримувальної терапі ї 

97 200 000 грн 

Україна в регіоні ВЕЦА безпе-
речний лідер в питанні доступу в 
країну нових сучасних ліків проти 
ВІЛ, гепатиту С та туберкульозу. 
Ті адвокаційні кроки, які робить 
Мережа по зниженню вартості 
препаратів і ті результати, яких 
вдалось досягти – вражають і є 
прикладом для інших країн.

Отман Меллоук
керівник напряму 
інтелектуальної власності 
та доступу до лікарських 
засобів в ITPC Global

вивільнених коштів за напрямком закупівель
медикаментів для лікування туберкульозу. 

Вивільнені кошти будуть спрямовані на закупівлю 
додаткових препаратів в 2018 році.

Завдяки закупівлі ліків через міжнародні організації, ефективне 
використання державних коштів бюджету 2017 року дозволило досягти 



РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ ЛІКІВ В УКРАЇНІ

Долутегравір (генерична версія)

Що сприяло: 
Мережа провела серію переговорів з виробником 
ViiV Healthcare, Медичним патентним пулом, ДЕЦ 
МОЗ України та виробниками генеричних ліків  щодо 
прискорення реєстрації генеричного Долутегравіру в 
Україні

ВПЕРШЕ ВКЛЮЧЕНО В НОМЕНКЛАТУРУ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

Софосбувір/Даклатасвір
Софосбувір/Велпатасвір

ЦІНУ НА ЛІКИ ЗНИЖЕНО 

ОЦІНОЧНА СУММА КОШТІВ 
НЕ ПЕРЕПЛАЧЕНИХ 
НА ЗАКУПІВЛЯХ АРТ В УКРАЇНІ 

1 273 977 140
гр и ве н ь*

МЕРЕЖА ПРОТИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ МОНОПОЛІЙ НА ЛІКИ

ПАТЕНТ НА СОФОСБУВІР 
Y

Мережа оскаржила в Укрпатен-
ті заявки компанії виробника на 
патентування Софосбувіру

6 липня Укрпатент остаточно 
відмовив компанії у видачі 
патенту

В результаті компанія виробник у 
серпні розширила свою ліцензію 
на територію України, що дозво-
лило досягти значного зниження 
вартості препарату

ПАТЕНТ НА 
ЛОПІНАВІР/РИТОНОВІР

Мережа домагається скасування 
патенту на Лопінавір/Ритоновір

3 судових засідання в суді 
першої інстанції

6 засідань в суді апеляційної 
інстанції

1 засідання у Вищому 
господарському суді

5 гучних акцій біля будівлі 
суду із залученням ЗМІ
лист підтримки від UNAIDS

Мережа домоглася призначення 
судової експертизи оспорюваних 
патентів

Остаточне рішення суду 
очікується у 2018 році

ПАТЕНТ НА ТЕНОФОВІР 
АЛАФЕНАМІД 

Мережа домагається скасування 
патенту на ТАФ (Тенофовір Ала-
фенамід) 

4 судових засідання

Мережа домоглася призначення 
судової експертизи патенту

Остаточне рішення суду 
очікується у 2018 році

ЦІНУ НА ЛІКИ ЗНИЖЕНО 

ЛІКУВАННЯ ВІЛ

Софосбувір

Софосбувір/Велпатосвір

ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ 

Тенофовір/Емтрицитабін/Ефавіренз

Долутегравір

Абаківір/Ламівудін

Абакавір

2 553 грн*
річний курс

13 112 грн*
було 

3 224 грн* 
річний курс

7 925 грн*
було 59%

3 883 грн*  
річний курс

7 925 грн*
було 

1 648 грн*  
річний курс

73 725 грн*
було 

56%

98%

6 649 грн*  
місячний курс

7 978 грн*  
місячний курс

11 516 грн*
було 81%

* згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2017 рік)





Вперше в сучасній історії 
України пацієнтська органі-
зація активно працювала на 
підготовку плана переходу 
від зовнішнього до держав-
ного фінансування Націо-
нальної програми, особливо в 
частині фінансування профі-
лактичних програм. Цей план 
відповідає потребам країни і є 
прецедентом у регіоні Східної 
Європи та Центральної Азії. 
Це спільна амбіційна мета 
для пацієнтської спільноти та 
державних інституцій, досяг-
нення якої започаткує нові 
стандарти надання послуг 
пацієнтам з ВІЛ. 

Володимир Курпіта
директор Центру 
громадського здоров’я
МОЗ України

ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ПОЛІТИК

регіони з 
модернізованою 
локальною політикою

РЕАЛІЗОВАНО 
ГО “КЛУБ ШАНС”,
БО “СВІТЛО НАДІЇ” 
ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ 
ПАРТНЕРАМИ
В  РАМКАХ СУБГРАНТУ 
МЕРЕЖІ

ВПРОВАДЖЕНО 
7 РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ  
забезпечення сталої відповіді на 
епідемії туберкульозу, 
у тому числі хіміорезистентного, 
та ВІЛ-інфекції / СНІДу на період 
до 2020  

ПРИЙНЯТО 
2 РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
протидії ВІЛ 
у Київські та Донецькій областях



реалізація механізму соціального замов-
лення на надання послуг з соціальної 
профілактики та соціального супроводу

впровадження механізму закупівлі за-
кладами охорони здоров’я соціальних по-
слуг через систему публічних закупівель 
ProZorro

зменшення вартості соціальних послуг 
НУО через оптимізацію адміністративних 
витрат

інтеграція в профільні заклади охорони 
здоров’я соціальних послуг через введен-
ня посади соціальних працівників

Більше 40 НУО в рамках напрямку отри-
мали менторську та технічну підтримку

РЕЗУЛЬТАТ РЕГІОНАЛЬНОЇ АДВОКАЦІЇ:
ОБЯГИ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ЗА КОШТИ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

ОБЛАСТЬ

ДОДАТКОВЕ 
ФІНАНСУВАННЯ 
ПІСЛЯ 
АДВОКАЦІЇ 
У 2015-2017
тис грн

ІНВЕСТОВАНІ 
МЕРЕЖЕЮ 
ПРОЕКТНІ 
КОШТИ 
ЗА 2015-2017
тис грн

ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА КОШТИ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ВНЕСЕНО  ДОДАТКОВЕ 
ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ У  МІСЦЕВІ  БЮДЖЕТИ НА 2018 р.
за результатами НУО 
грн

ОТРИМАНО ДОДАТКОВЕ 
ФІНАНСУВАННЯ  З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
ЗА  РЕЗУЛЬТАТАМИ АДВОКАЦІЇ НУО
грн

20172016

810 000

3 051 000
3 287 000







Всеукраїнська мережа ЛЖВ з 
самого початку впровадження 
реформ була для Міністерства 
охорони здоров’я надійним парт-
нером. Я дякую вам за підтримку 
та допомогу, яка була на перших 
етапах ідеї реформування охоро-
ни здоров’я та розробки системи 
електронного здоров’я. І радий, що 
МОЗ має цю підтримку і зараз.

Павло Ковтонюк, 
заступник Міністра 
охорони здоров’я України

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я EHEALTH

Мережа забезпечила розробку та запуск базового 
продукту системи eHealth, 
який в повній мірі забезпечує впровадження 
реформ Міністерства охорони здоров’я України: 

КАПІТАЦІЇ 
оплата за кожного пацієнта 
за послуги лікарів первинної ланки 

РЕІМБУРСАЦІЇ
відшкодування вартості ліків за програмою 
“Доступні ліки”

500 медичних закладів

4 000 лікарів

22 000 пацієнтів 

за перші 4 місяці з моменту запуску 
в пілотному режимі в eHealth зареєструвалось

Розроблені компоненти системи заклали фундамент для принципово нових стандартів підзвітності 
та прозорості надання медичних послуг, а також для розбудови повноцінної екосистеми електронних 
сервісів та послуг для пацієнтів 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ВІЛ ТА ВСИНОВЛЕННЯ ВІЛ+ 

Усунення правових бар’єрів на шляху доступу до лі-
кування та розширення прав людей, які живуть з ВІЛ

Адвокація змін до наказу МОЗ №479 (щодо зняття за-
борони всиновлення дітей людьми, які живуть з ВІЛ) 
та до Кримінального кодексу України (щодо усунення 
специфічних санкцій для людей, які живуть з ВІЛ)

Діалог з МОЗ, офісом Уповноваженого з прав людини 
та Міністерством соціальної політики України щодо 
змін до наказу №479

У лютому 2017 нова редакція наказу була винесена МОЗ 
на громадські слухання (нажаль, зустріла значний опір, 
зокрема, з боку представників релігійних спільнот). 
Мережа продовжує співпрацю з МОЗ щодо змін нової 
редакції з урахуванням коментарів громадськості 

Підготовлено проект закону, який передбачає зміни 
до Кримінального кодексу України, спрямовані на 
усунення ВІЛ-специфічних санкцій — повністю вилу-
чити статтю № 130 з Кримінального кодексу

Проект закону не був підтриманий Міністерством 
внутрішніх справ
Триває діалог між Мережею та МВС



Мережа входить до робочої групи з реформування системи охорони здоров’я 
Державної кримінально-виконавчої служби України

прийнято Розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 684-р 
“Про утворення державної установи
“Центр охорони здоров’я Державної 
кримінально-виконавчої служби України”

розробка паспорту 
“Реформа пенітенціарної системи” в частині 
напрямку “Дотримання прав людини шляхом 
створення умов поводження та утримання 
у відповідності до міжнародних стандартів”

у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 
України “Про пенітенціарну систему України” 
№ 7337 від 24.11.2017

зареєстрована
ДУ “Центр охорони здоров’я ДКВСУ”

ПАТЕНТНА РЕФОРМА

Протягом року Мережа брала активну участь у розробці нового законопроекту

В листопаді законопроект МЕРТ пройшов суспільне обговорення 

Законопроект підтримали ВООЗ та ПРООН 

У 2018 році очікується прийняття Законопроекту

ПЕНІТЕНЦІАРНА РЕФОРМА

1

3

2

4





Мережа за результатами 
2016 року стала лідером в 
країні за кількістю коштів, 
інвестованих в охорону 
здоров’я. Це найбільший 
благодійник в Україні згід-
но Національного рейтингу 
благодійників 2017 року.

Поліна Нюхіна
директор Українського 
Форуму Благодійників

7 4 3  3 9 7  4 9 9 , 9 5  
г р и в е н ь 

сума інвестицій Мережі 
в подолання епідемії ВІЛ/СНІДу у 2017 році

394 785 660,27 грн 
фінансування Глобального фонду для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом та малярією

195 496 384,79 грн
фінансування за підтримки Надзвичйної 
ініціативи Президента США з надання 
допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)

55 279 312,09 грн
фінансування за підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID)

35 641 061,28 грн
фінансування за підтримки Всесвітньої 
продовольчої програми (WFP)

31 368 803,03 грн 
фінансування за підтримки Центрів 
з контролю і профілактики захворювань 
(CDC)

30 826 278,49 грн
фінансування за підтримки інших донорів







ПАРТНЕРИ


