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Щодо надання позиції до  

проекту Державної антикорупційної 

програми на 2023-2025 роки  

 

 

Шановний Олександре Федоровичу! 

 

Користуючись нагодою державне підприємство “Медичні закупівлі 

України”  (далі - ДП “Медзакупівлі України”) висловлює вдячність 

Національному агентству з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) за 

підтримку у впровадженні кращих міжнародних практик протидії корупції у 

діяльності юридичних осіб публічного права. 

За результатами опрацювання проекту Державної антикорупційної 

програми на 2023-2025 роки, надісланої листом НАЗК від 27.11.2022  

№ 10-05/24186-22 в частині виконання заходів  

ДП “Медзакупівлі України” повідомляємо наступне. 

Щодо пункту 2.7.1.3.1. в частині формування Наглядової ради 

інформуємо, що конкурсний відбір членів Наглядової Ради ДП “Медичні 

закупівлі України” був проведений у 2021 році відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі 

питання управління державними унітарними підприємствами та 

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать державі” за участі міжнародних партнерів. 

Наразі конкурс недійсний. Пропонується затвердити строк виконання заходу 

від закінчення воєнного стану до завершення прозорого конкурсу відбору 

незалежних членів відповідно до зазначеної постанови. 

Щодо пунктів 2.7.1.4.1-2.7.1.4.7 в частині стандартних каталогів та 

вимог до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я інформуємо 

про наступне. 

Пунктами 2.7.1.4.1-2.7.1.4.7 передбачено джерело фінансування - 

Державний бюджет України. Державним бюджетом на 2023 рік не 

передбачено видатків на здійснення вказаних заходів. Активність 
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фінансується за рахунок комісії від ДП “Прозорро” у разі її надходження, у 

розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 

№ 822. 

Пунктом 2.7.1.4.4. передбачено проведення аналітичного дослідження 

всіх закупівель продукції у сфері охорони здоров’я за останні два роки (для 

розробки стандартних каталогів та вимог). Інформуємо, що до повноважень 

ДП “Медзакупівлі України” не належить проведення аналітичних досліджень 

всіх закупівель у сфері охорони здоров’я України. Для виконання 

зазначеного заходу рекомендуємо залучити відповідні органи державної 

влади, до компетенції яких належить формування політики публічних 

закупівель та їх моніторинг відповідно. 

Щодо пунктів 2.7.1.4.5-2.7.1.4.7 інформуємо, що Порядок формування та 

використання електронних каталогів визначається постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822. 

Водночас, електронні каталоги містять у собі не лише медичні товари. 

При цьому, для розробки вимог до стандартного електронного каталогу 

вважаємо за доцільне залучити інші централізовані закупівельні організації, 

які є адміністраторами електронного каталогу. 

Це дозволить сформувати уніфіковані правила та стандарти, які зможуть 

мінімізувати корупційні ризики у зазначеній сфері. 

Важливо зазначити, що при вирішенні питання формування вимог до 

стандартних електронних каталогів у проекті Державної антикорупційної 

програми на 2023-2025 роки рекомендуємо провести спільні обговорення із 

Міністерством економіки України, ДП «Прозорро», ДУ «Професійні 

закупівлі» та іншими заінтересованими суб’єктами. 

Щодо пунктів 2.7.1.1.6 та 2.7.1.1.7 стосовно впровадження електронної 

системи обліку лікарських засобів та медичних виробів інформуємо, що 

доцільно замінити джерело даних із “електронна система охорони здоров’я” 

на “заклади охорони здоров’я, Медичні інформаційні системи, інформаційно-

аналітична система MedData, логістичні партнери”. 

 

З повагою, 

 

Заступник генерального директора  

з управління поставками                                                    Едем АДАМАНОВ 

 


