
 

 

 

Голові Національного агентства  

з питань запобігання корупції 

Новікову О.Ф. 

 

Шановний Олександре Федоровичу! 

 

У доповнення до листа державного підприємства “Медичні закупівлі 

України” від 02.12.2022 № 02/4070-12/2022 та за результатами додаткового 

опрацювання пункту 2.7.1.1.8 проекту Державної антикорупційної програми на 

2023-2025 роки, надісланої листом НАЗК від 27.11.2022 № 10-05/24186-22 (далі 

- проект ДАП), повідомляємо. 

Пунктом 2.7.1.1.8 проекту ДАП пропонується розроблення проекту 

постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники в 

сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділі з 

питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних 

адміністрацій) зобов’язані проводити закупівлі лікарських засобів та медичних 

виробів із залученням централізованої закупівельної організації при 

перевищенні певного визначеного вартісного порогу. 

 Слід зазначити, що в умовах воєнного стану та у зв’язку із зняттям цінових 

порогів актуальним інструментом для проведення ефективних закупівель у 

місцевих замовників став електронний каталог «Прозорро маркет» (далі - Е-

каталог). 

Е-каталог є частиною реформи в галузі публічних закупівель. Діяльність 

Е-каталогу регулюється Законом України “Про публічні закупівлі” та Порядком 

формування та використання електронного каталогу, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822. 

Адміністратором Е-каталогу в медичній частині визначено державне 

підприємство “Медзакупівлі України”, яке здійснює наступні функції: 

визначає та створює категорії товарів; 

визначає та створює профілі у відповідні категорії товарів; 

додає перевірені товари; 

кваліфікує да дискваліфікує постачальників. 

Станом на 1 грудня 2022 року ДП «Медзакупівлі України» створено 309 

категорій та 4492 профілів. Було додано 7668 товарів. 

Серед створених категорій найбільш популярні серед замовників вироби 

медичного призначення: рукавички, шприци, перев’язувальні матеріали, вата, 

катетери, пробірки, аптечки, джгути тощо. 
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Категорії товарів для запобігання розповсюдженню COVID-19: 

тести для діагностики коронавірусу COVID-19, захисні маски, 

респіратори, захисні щитки та шоломи, дезінфікуючі засоби. 

Категорії медичного обладнання: апарати ЕКГ, коагулометри, 

бактерицидні опромінювачі, кисневі концентратори, стерилізатори, принтери 

для рентген плівок, камери для зберігання стерильного інструментарію та ін. 

По напрямку фармацевтичної продукції було створено 67 категорій. Серед 

них: розчини глюкози, натрію хлорид, туберкулін, інсуліни, легеневі 

сурфактанти, електроліти та комбінації, системні антибіотики, засоби 

рентгеноконтрастні, альбуміни, еритропоетини, фактори згортання крові, 

адреналін, гепарин, прокаїн, парацетамол та ін. 

За результатами 2021 та 2022 року продажі через каталог склали                          

50 806,00 тис. грн. 

Пріоритетними напрямками в розвитку каталогу на 4 квартал 2022 року та 

на 2023 рік визначено напрямок фармацевтичної продукції. На початок грудня 

2022 року в Е-каталозі нараховується 128 категорій лікарських засобів.                                           

У планах забезпечити наявність в електронному каталозі позицій, які визначені 

в Національному переліку лікарських засобів. 

Серед успішних кейсів закупівель через Е-Каталог з використанням 

інструменту «Запит цінових пропозицій» можна виділити наступні: 

 

Організатор Предмет закупівлі 
Поточна сума 

договорів (грн) 
Економія 

КНП "Міська дитяча лікарня" Рівненської 

міської ради 

Швидкі (експрес) тести для 

діагностики коронавірусу COVID-

19 

86 000,00 55,90% 

КНП "ГНІВАНСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ"ГНІВАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

Аплікатор на пластиковій паличці 

в пробірці з ковпачком, 

стерильний  

19 174,40 52,06% 

КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5" 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Тампон-зонд (аплікатор), 

стерильний, пластик 
9 672,80 51,64% 

Тульчинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Тульчинської міської 

ради 

Швидкі (експрес) тести для 

діагностики коронавірусу COVID-

19 

78 798,00 42,90% 

КНП "Жмеринський медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

Жмеринської міської ради 

Електрокардіограф 3 - канальний, 

стаціонарний 
57 398,00 38,55% 

КНП "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. 

В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

Пробірка вакуумна з ЕДТА К3 55 468,00 34,67% 

КНП "Жмеринський медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

Жмеринської міської ради 

Електрокардіограф 3-канальний 57 398,00 38,55% 

 

Серед деяких позицій економія у порівнянні з очікуваною вартістю склала 

понад 50%, що свідчить про ефективність використання Е-каталогу. 

Враховуючи велику кількість закладів охорони здоров’я, які закуповують 

однотипну номенклатуру фармацевтичної продукції, а також задля проведення 
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ефективних закупівель та популяризації використання Е-каталогу просимо 

передбачити проектом ДАП визначення та затвердження відповідного переліку 

лікарських засобів, як обов’язкового для закупівлі через Е-каталог, з 

урахуванням наступних пропозицій: 

опис заходу 2.7.1.4.1 пропонуємо викласти в такій редакції: 

“2.7.1.4.1. Розроблено проект змін до законодавства, направлений на 

недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до каталогу”; 

заходи 2.7.1.4.4, 2.7.1.4.5 пропонуємо виключити; 

опис заходу 2.7.1.4.7 пропонуємо викласти в такій редакції: 

“2.7.1.4.7. Погодження проекту змін до законодавства, зазначений в описі 

заходу 2.7.1.4.1, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення 

правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в 

Уряді”; 

опис заходу 2.7.1.1.8 пропонуємо викласти в такій редакції: 

“2.7.1.1.8. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, 

відповідно до якого місцеві замовники в сфері охорони здоров’я (заклади 

охорони здоров’я, структурні підрозділі з питань охорони здоров’я обласних та 

Київської міської державних адміністрацій) зобов’язані проводити закупівлі 

визначеного переліку лікарських засобів та медичних виробів із використанням 

електронного каталогу”.  

У розділ “Відповідальні виконавці” рекомендуємо додати                                                    

ДП “Медзакупівлі України”. 

Таким чином, з метою дотримання принципів проведення закупівель 

доцільно передбачити можливість оскарження учасником на етапі кваліфікації 

рішень, дій чи бездіяльності, що суперечать законодавству у сфері публічних 

закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси. 

 

 

 З повагою, 

 

Заступник генерального директора 

з управління поставками                                                   Едем АДАМАНОВ 


