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Вступ 

Забезпечення сталості ВІЛ-послуг, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції серед 

ключових груп населення, надання догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ, уже 

кілька років перебуває на порядку денному національних та міжнародних організацій в 

Україні після завершення фінансування з боку Глобального фонду для боротьби з СНІДом, 

туберкульозом та малярією1 (Глобальний фонд). Упродовж останніх двох десятиліть 

неурядові організації (НУО) надавали послуги профілактики ВІЛ-інфекції та немедичні 

послуги переважно за донорські кошти. 

У 2017 році Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію забезпечення сталої відповіді на 

епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 

2020 року, що має на меті посилення спроможності країни ефективно впроваджувати 

пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу без 

припинення здійснення таких заходів чи погіршення якості їх виконання, а також 

забезпечити перехід від фінансування коштом донорів (переважно Глобального фонду) до 

фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Крім того, Стратегія 

містить кілька заходів щодо планування та закупівлі ВІЛ-

послуг за кошти місцевих бюджетів. У червні 2019 року 

Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ 

України» (ЦГЗ) вперше оголосила тендер на закупівлю ВІЛ-

послуг у кожній області за кошти державного бюджету. 

Соціальне контрактування розглядається як одна зі 

стратегій забезпечення сталості немедичних ВІЛ-послуг.  

У широкому значенні соціальне контрактування – це 

договірні відносини між органами влади (як 

центральними, так і місцевими) та неурядовими 

організаціями (будь-якої форми власності та організаційно-

правової форми) щодо надання послуг або виконання 

заходів за рахунок бюджетних коштів з метою розв’язання 

актуальних соціальних проблем. Усі визначення і 

термінологію наведено в Додатку 2, складові та етапи 

соціального контрактування – в Додатку 4.  

Метою цього аналітичного огляду є інформування організацій, що надають фінансову та 

технічну допомогу Україні, а також інших зацікавлених партнерів про головні перешкоди і 

                                                       

1 Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити фінансування за рахунок бюджетних коштів програм 
профілактики ВІЛ-інфекції серед ключових груп населення, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ. 
План переходу «20–50–80» містить основні цільові показники охоплення і строки їх досягнення в умовах 
переходу від фінансування коштом Глобального фонду до бюджетного. 

Соціальне 
контрактування 
Договірні відносини між 

органами влади (як 

центральними, так і 

місцевими) та неурядовими 

організаціями (будь-якої 

форми власності та 

організаційно-правової 

форми) щодо надання послуг 

або виконання  заходів за 

рахунок бюджетних коштів з 

метою вирішення актуальних 

соціальних проблем. 
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можливості соціального контрактування як альтернативи донорському фінансуванню в 

Україні та як способу забезпечити сталість немедичних ВІЛ-послуг.  

Витоки 

Розвиток соціального контрактування в Україні 

Питання соціального 

контрактування в Україні 

перебуває в центрі уваги 

організацій громадянського 

суспільства, уряду та донорів 

уже понад 20 років – з часу 

виникнення ідеї партнерства 

між місцевою владою та 

громадою для розвʼязанння 

гострих соціальних проблем. 

Слід зазначити, що невеликі 

обсяги бюджетних коштів, спрямовані на таке соціальне партнерство, відіграли ключову 

роль у подальшому залученні значних донорських ресурсів.  

Починаючи з 2000 року, коли соціальне замовлення було запроваджено в Одесі, цю 

модель впровадили понад 20 міст. Накопичений досвід місцевих ініціатив (Додаток 4) 

було покладено в основу законодавчих та нормативних документів, які сформували два 

відмінні між собою, окремі напрями соціального контрактування:  

▪ підтримка ініціатив громадянського суспільства2; 

▪ соціальне замовлення (закупівля) соціальних послуг для осіб у складних життєвих 

обставинах3. 

У цьому аналітичному огляді розглянуто соціальне замовлення / закупівлю соціальних та 

інших видів послуг як найбільш перспективний та адекватний механізм для забезпечення 

сталості немедичних ВІЛ-послуг в Україні (таких як профілактика ВІЛ-інфекції серед 

ключових груп населення, догляд та підтримка людей, які живуть з ВІЛ). 

                                                       
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка». 

3 Закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 «Про 
затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів». 

ЩО?     Партнерство 

ХТО?     Органи влади та громада 

ДЕ?         Місцевий рівень 

НАВІЩО? Для розв’язання гострих 

соціальних проблем 

Початкова ідея 20 років тому: 
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Існує низка законодавчих та нормативних документів, що визначають сфери повноважень 

органів влади та неурядових організацій на різних етапах соціального контрактування. 

Законом України «Про соціальні послуги» закріплено відповідальність і повноваження 

місцевих органів влади щодо визначення потреб населення в соціальних послугах, 

планування, фінансування та закупівлі таких послуг у різних надавачів – як державних, так 

і приватних. Міністерство соціальної політики України відповідає за розробку державної 

політики в цій сфері та затвердження нормативних документів щодо соціальних послуг, у 

тому числі державних стандартів, порядку визначення потреб у соціальних послугах, 

процедури їх закупівлі тощо. Чинна нормативна база охоплює практичні всі етапи 

соціального замовлення: визначення та пріоритизацію потреб, обґрунтування соціальних 

послуг, їх програмне та фінансове планування, контрактування і надання, а також 

моніторинг та оцінку (Додаток 5). У січні 2020 року вводиться в дію нова редакція Закону 

України «Про соціальні послуги», що повністю вирішить наявні технічні проблеми. 

 

Замовлення/ 

закупівля послуг 

Вибір надавачів/ 

постачальників 

Забезпечити певну 

кількість послуг або 

заходів у соціальній сфері  

Технічний опис послуг/ 

заходів, які необхідно 

виконати 

Найкращий надавач/ 

постачальник  

Два напрями соціального контрактування  

Підтримка ОГС 

Вибір проектів/ідей  

Підтримати ініціативи 

громадянського 

суспільства  

Широкі, загальні теми та/ 

або соціальні проблеми  

Найкраща ініціатива/ 

проєкт  

Головна мета 

Конкурс 

Завдання 

Переможець 
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Приклади соціального контрактування немедичних  

ВІЛ-послуг  

Попри існування комплексної нормативної бази 

та значний позитивний досвід, соціальне 

контрактування досі не набуло широкого 

застосування в Україні. Проте останнім часом 

завдяки скоординованим адвокаційним 

зусиллям організацій громадянського 

суспільства кількість замовників соціальних 

послуг значно зросла. Наразі нема єдиного звіту, 

який би містив дані про всі соціальні послуги, 

закуплені в Україні. В останні п’ять років уряд 

України активно впроваджує політику 

забезпечення чесного конкурсу в ході публічних 

закупівель товарів та послуг, який спрямовано 

на надання дієвих та економічно ефективних 

послуг і забезпечення їх найвищої можливої 

якості за найнижчу можливу ціну. 

Одним із методів досягнення цієї мети є 

використання електронної платформи публічних 

закупівель ProZorro4. Тільки цю платформу можна розглядати як джерело інформації про 

кількість тендерів. Аналіз тендерів на ProZorro за кодом 8532000-8 («Соціальні послуги») 

свідчить про значне зростання кількості тендерів соціального контрактування впродовж 

останніх років: 9 оголошень у 2017 році, 25 – у 2018 році, 38 тендерів – за 6 місяців 2019 

року.  

Крім того, приклади соціального контрактування з’являються в різних містах і регіонах;  

наприклад міста Київ та Полтава закуповують соціальні послуги, не пов’язані з ВІЛ. 

Чинниками успіху соціального контрактування є наявність бюджетних ресурсів, 

відповідний організаційний потенціал замовників та підтримка з боку органів влади.  

                                                       
4 ProZorro – це онлайн-платформа, розроблена та запроваджена Міністерством економічного розвитку та 
торгівлі України (https://prozorro.gov.ua). ProZorro є результатом партнерства уряду, бізнес-сектору та 
громадянського суспільства. Вона сприяє підвищенню конкурентної боротьби між постачальниками та 
зменшенню випадків корупції завдяки прозорому та відкритому доступу. Вона узгоджується з 
європейськими та міжнародними стандартами і надає доступ до ширшого кола постачальників та покупців. 

(За даними ProZorro) 
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Наявність бюджетних ресурсів 

Організаційний потенціал замовників 

Підтримка з боку органів влади 

Адвокація та технічна допомога 

У 2017 році за підтримки Проєкту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» місцеві органи влади 

десяти міст і районів5 уперше виділили в місцевих бюджетах кошти в сумі 1 001 800 грн 

(приблизно 38 тис. дол. США) на закупівлю соціальних послуг для ключових груп 

населення і послуг догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ (загалом послугами було 

охоплено приблизно 2 тис. клієнтів)6. Ці програми було визнано успішними, і, як наслідок, 

у більшості пілотних регіонів на наступний рік було виділено бюджетні кошти в тому 

самому обсязі або (в більшості випадків) значно більші7. 

У 2019 році Львівський обласний центр громадського здоров’я (ЦГЗ) отримав 760 тис. грн 

(приблизно 29 тис. дол. США) з обласного бюджету на закупівлю соціальних послуг для 

людей, які живуть з ВІЛ. На запит обласного ЦГЗ експерти проєкту HP+ надали технічну 

допомогу в організації процесу закупівлі соціальних послуг. Разом з експертами проєкту 

команда ЦГЗ здійснила ситуаційний аналіз та пріоритизувала потреби в послугах у 

чотирьох районах з найбільшим тягарем ВІЛ-інфекції. Також було підготовлено 

специфікацію та розрахунок вартості послуг згідно з державними стандартами соціальних 

послуг. 10 травня 2019 року Львівський обласний ЦГЗ оголосив тендер на закупівлю 

соціальних послуг на платформі ProZorro відповідно до вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі». За результатами аукціону 30 травня 2019 року було обрано НУО, яка 

має досвід у наданні цього виду послуг. Детальний опис прикладу наведено в Додатку 1.  

З 2015 року Школа бюджетної адвокації8 за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та інших донорів проводить в Україні та країнах Східної Європи та 

                                                       
5 Пілотні регіони впровадження соціального замовлення: міста Білгород-Дністровський, Канів, Київ, 
Кременчук, Полтава, Первомайськ, Херсон; Канівський, Первомайський та Криворізький райони.  

6 Крім ВІЛ-послуг, також було закуплено соціальні послуги для інших груп населення (людей з інвалідністю, 
внутрішньо переміщених осіб тощо). Загальний обсяг коштів для надання послуг цим групам склав 1,5 млн 
грн (приблизно 58 тис. доларів США). 

7 Організація соціального замовлення послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Посібник / Наталія 
Давиденко, Ірина Андреєва, Олена Нечосіна, Олена Святюк, Валентина Ципляк. Проект USAID «Реформа ВІЛ-
послуг у дії». Київ: ФОП Казанцева К.О, 2018. 84 с.: URL: http://www.hivreforminaction.org/u-
health/project/organizacija-socialnogo-zamovlennja/. 

8 Див. інтернет-сайт Школи бюджетної адвокації: http://budgetadvocacy.ua/about/.  

Чинники успіху 

соціального 

контрактування  

http://www.hivreforminaction.org/u-health/project/organizacija-socialnogo-zamovlennja/
http://www.hivreforminaction.org/u-health/project/organizacija-socialnogo-zamovlennja/
http://budgetadvocacy.ua/about/
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Центральної Азії тренінги та адвокаційну підтримку організацій в таких сферах, як 

розробка політики, планування та бюджетування, контроль залучення коштів, аналітична 

робота, медіакампанії, моделі та підходи до адвокації тощо. 

Соціальне контрактування в Україні: державні гарантії та 

«добра воля»  

Будь-який захід або послуга, особливо в соціальній сфері, можливі лише за умови 

фінансування з бюджетних коштів. Тому важливо визначити і розуміти поняття державних 

гарантій та «доброї волі» стосовно соціального контрактування, тому що вони дуже тісно 

пов’язані з процесом прийняття рішень про виділення коштів на соціальні послуги. 

У цьому аналітичному огляді поняття державних гарантій означає, що певні послуги (такі 

як медичні гарантії, пенсійне забезпечення, освіта тощо) гарантовані державою. Рішення 

щодо джерел та обсягів фінансування, а також обсягу цих гарантованих послуг 

приймаються централізовано в рамках щорічного планування Державного бюджету. 

Бюджетним кодексом України встановлено правила підготовки, виконання бюджету і 

принципи визначення його пріоритетів. Крім того, визначено, на якому рівні (державному 

чи місцевому) буде забезпечуватися фінансування цих пріоритетів. Наприклад, 

Бюджетний кодекс визнає охорону здоров’я як державну гарантію і визначає порядок 

розподілу коштів на послуги в цій сфері. Рішення щодо виділення бюджетних коштів, 

прийняті на центральному рівні, не означають, що обсяг цих коштів буде достатній для 

задоволення всіх потреб, але бюджетом встановлюються граничні значення для 

забезпечення хоча б мінімуму гарантованих послуг (наприклад, капітаційна ставка для 

послуг первинної медичної допомоги або мінімальна пенсія). Верховна Рада України 

щороку ухвалює закон про Державний бюджет, який містить опис усіх бюджетних 

призначень для всіх видів гарантованих державою програм та послуг, спираючись на 

кошти, доступні у відповідному році. 

Поняття «доброї волі» в соціальному секторі означає, що органи влади мають право 

визначати власні пріоритети додатково до гарантованих та профінансованих державою 

послуг. «Добра воля» залежить від політичної волі посадових осіб (зазвичай місцевого 

рівня), які вирішують, яким чином використати доходи місцевого бюджету. Чинниками 

успіху «доброї волі» є насамперед політичний контекст, роль та вплив різних зацікавлених 

партнерів, громадська думка та адвокаційні зусилля. Органи влади не зобов’язані 

виділяти бюджетні кошти для надання або підтримання безперервності соціальних 

послуг. Але якщо такі бюджетні ресурси виділяються, це означає, що місцеві органи влади 

визнають соціальну проблему та вживають заходів для її вирішення за рахунок власних 

ресурсів.  
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В аспекті забезпечення сталості послуг бюджетні ресурси в рамках державних гарантій 

видаються більш привабливими, оскільки послуги є гарантованою частиною рутинного 

процесу виділення та використання коштів, а рівень послуг та їх фінансування з більшою 

імовірністю зберігається незалежно від змін в уряді чи парламенті. Проте цей підхід 

виглядає менш реалістичним з огляду на поточну економічну ситуацію в Україні та низку 

актуальних пріоритетів, що конкурують в умовах обмежених ресурсів. Наприклад, у 2019 

році більшість заощаджень, невитрачених та зекономлених бюджетних коштів сектору 

охорони здоров’я було спочатку спрямовано на покриття зовнішнього боргу України. 

Лише завдяки потужним адвокаційним зусиллям та сильним аргументам Міністерства 

охорони здоров’я України і Національної служби здоров’я України ці ресурси було 

спрямовано на фінансування програми державних гарантій в охороні здоров’я та послуг 

громадського здоров’я. «Добра воля», з одного боку, потребує адвокаційних зусиль для 

переконання органів влади в тому, що немедичні ВІЛ-послуги є пріоритетом для 

фінансування. Проте вона сприяє більш сфокусованому та індивідуалізованому підходу до 

фінансування і надання послуг. 

  

Відмінності у процесі прийняття рішень щодо залучення бюджетних коштів 

на соціальне контрактування  

Державні гарантії «Добра воля» 

• Послуги є гарантованими і 
забезпечуються фінансуванням. 

• Рішення приймається централізовано. 
• Мінімальний обсяг гарантованих 

послуг 

Більш бажані,  
але менш реалістичні  

з огляду на економічну ситуацію 

• Органи влади можуть визначати власні 
пріоритети. 

• Наявність власних коштів. 

• Мають значення політичний контекст і 
громадська думка. 

Потребують більших зусиль,  
проте є більш сфокусованими  

та індивідуалізованими 
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Різні галузі соціального контрактування в Україні 

Поточний стан соціального контрактування в Україні сформувався в рамках нормативної 

бази, розробленої на виконання Закону України «Про соціальні послуги». У цьому 

аналітичному огляді подано приклади того, як рішення, прийняті органами влади на 

центральному та місцевому рівнях, можуть сприяти фінансуванню надання ВІЛ-послуг 

неурядовими організаціями. Такий підхід є вирішальним для забезпечення сталості 

програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в умовах, коли підтримку цих програм в Україні з боку 

Глобального фонду завершено. 

В Україні є три галузі соціального контрактування: (1) закупівля соціальних послуг 

(соціальне замовлення); (2) закупівля різних послуг у сфері охорони здоров’я; (3) закупівля 

послуг громадського здоров’я.  

 

Приклад 1. Замовлення соціальних послуг: застосування підходу «доброї волі» на 

регіональному рівні 

Соціальне замовлення (закупівля соціальних послуг) є найбільш поширеним і добре 

налагодженим механізмом соціального контрактування на місцевому рівні з 

використанням підходу «доброї волі». Місцеві органи влади будь якого рівня виступають у 

ролі замовників та передбачають кошти у місцевих бюджетах на закупівлю різних 

соціальних послуг для їх подальшого надання особам у складних життєвих обставинах. 

Органи влади визначають предмет закупівлі відповідно до результатів визначення потреб  

та пріоритетів, а надавач соціальних послуг обирається на конкурсних засадах на підставі 

його здатності відповідати вимогам технічного завдання на умовах найкращої ціни та 

якості послуг. 

  

Види послуг 

Соціальні 
послуги 

Різні послуги  
в охороні здоров’я 

Послуги  
громадського здоров’я 
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Таблиця 1. Переваги та обмеження замовлення соціальних послуг у рамках підходу «доброї 

волі» на місцевому рівні  

Переваги Обмеження 

• Наявність повного та адекватного 
пакету законодавчих та нормативних 
документів (Додаток 5). Новий Закон 
України «Про соціальні послуги» 
створює умови для подальшого 
вдосконалення механізму 
соціального замовлення. 

• Децентралізація влади надає більші 
повноваження органам влади та 
просуває надання послуг на рівні 
громади. 

• Наявність різних конкурсних 
процедур обрання надавачів послуг 
(відкритий конкурс, ProZorro тощо) 
сприяє якості та економічній 
ефективності послуг.  

• Особливий фокус на проведенні 
оцінки та пріоритизації місцевих 
потреб як суттєвій умові під час 
визначення видів послуг та вибору 
оптимальних способів їх надання 

• Наявність успішного досвіду 
соціального замовлення послуг щодо 
ВІЛ та ТБ в Україні (на обласному, 
міському та місцевому рівнях 
незалежно від рівня епідемії ВІЛ-
інфекції). 

• Відсутність взаєморозуміння між 
структурними підрозділами місцевих органів 
влади, що відповідають за охорону здоров’я 
та соціальний захист, щодо завдань і 
важливості ВІЛ-послуг може зумовлювати 
відсутність прихильності до визначення 
пріоритетності фінансування та послуг. 

• Закупівля соціальних послуг відбувається в 
умовах обмежених ресурсів та конкуренції з 
іншими пріоритетами сектору охорони 
здоров’я (такими як ВІЛ, туберкульоз, 
неінфекційні захворювання, первинна 
медична допомога тощо) та з пріоритетами 
інших галузей (освіти, соціального захисту, 
екології, культури тощо). 

• Можлива відсутність організаційного 
потенціалу місцевої влади виступати 
замовником послуг через брак персоналу, 
знань, навичок або бажання працювати із 
соціальним замовленням на всіх рівнях.  

• Існує ризик монополізації надання 
соціальних послуг з огляду на обмежену 
кількість потужних надавачів,  що в деяких 
випадках може зумовлювати конфлікт 
інтересів.  

• Менші організації можуть не мати 
відповідного потенціалу або бажання 
змагатися з кількома потужними надавачами 
послуг у цій сфері.  
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Приклад 2. Закупівля різних послуг у сфері охорони здоров’я: застосування підходу 

«доброї волі» на національному рівні 

Центральні органи влади мають відповідний бюджет і повноваження («добру волю») для 

того, щоб оголошувати тендери на закупівлю послуг профілактики ВІЛ та немедичних 

послуг з використанням механізму соціального контрактування. Предмет закупівлі та 

обсяг послуг, що замовляються в таких тендерних заявках, будуть імовірно значно 

ширшими, ніж на місцевому рівні, з огляду на національний рівень організатора тендерів. 

Наприклад, реорганізація фінансування системи охорони здоров’я і закупівлі лікарських 

засобів на національному рівні зумовила значні заощадження та одноразове формування 

обсягу коштів, які можна використати за принципом «доброї волі». Після низки 

переговорів між Міністерством охорони здоров’я, Національною службою здоров’я та 

Центром громадського здоров’я ці кошти було спрямовано на закупівлю комплексу 

немедичних ВІЛ-послуг, які раніше фінансувалися коштом Глобального фонду9. Виконуючи 

нову для себе роль замовника послуг, Центр громадського здоров’я повинен використати 

ці кошти відповідно до наказів, виданих Міністерством охорони здоров’я10. Такий спосіб 

використання зекономлених коштів державного бюджету дозволяє виконати 

зобов’язання України щодо поступового переходу від коштів Глобального фонду до 

бюджетного фінансування. Однак ці кошти є результатом одноразової економії, а послуги 

ще не забезпечено гарантіями як частину нового Закону «Про громадське здоров’я», тому 

нема впевненості в тому, що ці кошти в майбутньому будуть наявні і спрямовуватимуться 

саме на цю мету. У травні 2019 року ЦГЗ оголосив серію тендерів на надання послуг 

профілактики ВІЛ серед ключових груп населення і послуг догляду та підтримки людей, які 

живуть з ВІЛ, але відклав закупівлю до середини вересня 2019 року11. 

  

                                                       
9 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 497 «Деякі питання надання послуг 
представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ». 

10 МОЗ має прийняти низку наказів з метою регулювання порядку надання послуг та формування тарифів.  

11 Див. офіційну заяву ЦГЗ: https://phc.org.ua/news/do-uvagi-partneriv-ta-
kontragentiv?fbclid=IwAR0vwjjRsuUYjWqgbJLtaYsnbFLfadaXu87lB3_g7EDpPzc6NJOYlJWv-6I  

https://phc.org.ua/news/do-uvagi-partneriv-ta-kontragentiv?fbclid=IwAR0vwjjRsuUYjWqgbJLtaYsnbFLfadaXu87lB3_g7EDpPzc6NJOYlJWv-6I
https://phc.org.ua/news/do-uvagi-partneriv-ta-kontragentiv?fbclid=IwAR0vwjjRsuUYjWqgbJLtaYsnbFLfadaXu87lB3_g7EDpPzc6NJOYlJWv-6I
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Таблиця 2. Переваги та обмеження закупівлі різних послуг у сфері охорони здоров’я  

в рамках підходу «доброї волі» на національному рівні 

Переваги Обмеження 

• Уперше закупівля 
немедичних ВІЛ-послуг буде 
здійснюватися за рахунок 
коштів державного бюджету 
за ініціативою МОЗ та ЦГЗ.  

• Закупівлі є прикладом 
успішного менеджменту (як 
внутрішнього, так і на рівні 
взаємодії міністерств та 
інших організацій) для 
адвокації та організації 
перерозподілу 
зекономлених коштів  
державного бюджету для 
потреб громадського 
здоров’я. 

• Конкурсні засади закупівель 
(ProZorro) сприяють 
прозорому відбору 
надавача(ів) послуг та 
дозволяють отримати гарну 
якість послуг та їх найкращу 
ціну. 

• Недостатня нормативна база для забезпечення 
сталості цього механізму в майбутньому. 

• Оплата частини послуг та всіх витратних матеріалів 
(шприців, голок презервативів тощо) покладається на 
донорські кошти. 

• Надання послуг почнеться не раніше ніж наприкінці 
2019 року. 

• Процес закупівлі є скоріш спонтанним управлінським 
рішенням, аніж сталим процесом формування та 
впровадження політики. 

• Практика подібного фінансування не є сталою, тому 
що для закупівель використовуються залишки коштів, 
і нема гарантії наявності такого обсягу коштів у 
наступні роки. 

• Централізована закупівля не дозволяє органам влади 
на цьому рівні врахувати та відобразити у 
специфікації потреби клієнтів та епідситуацію на 
місцевому рівні. 

• Технічне завдання та невелика кількість лотів 
обмежують ринок надавачів послуг. 

• Недостатня технічна спроможність організації-
замовника і брак спеціалізованого персоналу для 
управління контрактами та контролю їх виконання.  

Приклад 3. Можливий варіант: включення послуг профілактики ВІЛ та немедичних 

послуг до Закону «Про громадське здоров’я» 

Перспективним шляхом підтримки інноваційних проєктів і забезпечення сталості послуг 

профілактики ВІЛ (немедичних послуг) через соціальне контрактування є включення цих 

проєктів до переліку послуг громадського здоров’я за програмою державних гарантій у 

рамках Закону України «Про громадське здоров’я». Станом на жовтень 2019 року проєкт 

цього Закону розроблено, він пройшов процедури громадського обговорення та 

погодження в межах Міністерства охорони здоров’я та ЦГЗ. Після прийняття Закону 

послуги профілактики ВІЛ та немедичні послуги (за умови їх включення до Закону) 

отримають державні гарантії фінансування у щорічному процесі формування державного 

бюджету з виділенням коштів на національному та регіональному рівнях. 
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Таблиця 3. Переваги та обмеження закупівлі послуг громадського здоров’я за програмою 

державних гарантій 

Переваги Обмеження 

• Потенційно цей варіант 
передбачає створення нової 
галузі у соціальній сфері та 
охороні здоров’я, з можливістю 
розробки нормативної бази та 
системи надання послуг з 
«нуля». 

• Цей варіант дає змогу пілотувати 
послуги громадського здоров’я 
на місцевому рівні за рахунок 
власного фінансування.  

• Станом на жовтень 2019 року проєкт Закону «Про 
громадське здоров’я» розроблено, але ще не 
прийнято, і після його ухвалення необхідно буде 
розробити і прийняти нормативні документи для 
його імплементації. 

• Існує ризик того, що немедичні ВІЛ-послуги не 
увійдуть до переліку гарантованих державою 
послуг через конкуренцію з іншими пріоритетами 
у громадському здоров’ї та охороні здоров’я 
загалом. 

• На національному рівні може відчуватися нестача 
закупівельних і технічних спроможностей 
закладів, а також підготовленого персоналу для 
управління договорами та моніторингу їх 
виконання. 

 

Наведені приклади відображають дві наявні та одну потенційну практики в соціальному 

контрактуванні. Наявні практики стосуються різних галузей надання послуг та рівнів 

бюджету (місцевого та центрального відповідно); проте вони мають деякі спільні риси та 

переваги (конкурсні процедури, включаючи ProZorro, можливість залучення недержавних 

надавачів послуг) та обмеження (відсутність організаційних спроможностей, навичок і 

знань у потенційних замовників). З огляду на нинішню соціально-економічну ситуацію в 

Україні, гострі соціальні потреби та дефіцит ресурсів, застосування підходу «доброї волі» 

до виділення коштів є слушним, але вимагає постійної адвокації і можливо буде важко 

досягти щодо попередніх обсягів донорського фінансування. 

Гарантоване державою фінансування (через державні гарантії профілактики ВІЛ-інфекції 

та немедичних послуг у рамках послуг громадського здоров’я) має великий потенціал, є 

інноваційним та перспективним варіантом, який може забезпечити стале фінансування 

профілактики ВІЛ-інфекції та немедичних послуг в Україні. Проте наразі цей варіант є 

розпливчастою концепцією, яка потребує розробки та впровадження низки законодавчих 

та нормативних актів. 
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Перешкоди на шляху розширення соціального 

контрактування для забезпечення сталості профілактики 

ВІЛ-інфекції та немедичних ВІЛ-послуг в Україні 

Хоча соціальне замовлення в Україні має вже більше ніж 20-річну історію, його 

застосування відбувається спорадично. Для забезпечення сталості ВІЛ-послуг необхідно 

усунути кілька перешкод та проблемних питань. 

 

Політичні та нормативні перешкоди 

Відсутність узгодженого переліку послуг. Соціальні послуги зараз є найбільш 

поширеними послугами, які закуповуються через соціальне контрактування, однак наразі 

не вирішено проблему визначення переліку послуг, які повинні надаватися. Наприклад, 

немедичні ВІЛ-послуги не позиціонуються як соціальні; їх не включено до переліку послуг, 

які надаються для подолання довготривалих і складних умов життя. Досі існує різне 

тлумачення та розуміння немедичних ВІЛ-послуг. Відповідно до закону, питання ВІЛ-

інфекції/СНІДу належить до компетенції МОЗ та місцевих департаментів охорони 

 П
Е

Р
Е

Ш
К

О
Д

И
 

Політичні та нормативні 

засади 

• Різне тлумачення і розуміння 

немедичних послуг, яке досі 

існує. 

• Відсутність чіткого бачення 

відповідальності (через 

відсутність нормативних 

документів) за планування та 

фінансування немедичних ВІЛ-

послуг  

• Децентралізація є 

перешкодою для державних 

гарантій, проте вона є 

перевагою для підходу 

«доброї волі». 

• Поточна соціально-економічна 

ситуація в Україні, дефіцит 

ресурсів, низка конкуруючих 

потреб та пріоритетів. 

Органи влади (місцеві й національні) 

як потенційні замовники послуг  

• Брак політичної волі бути замовником 

послуг, які надають ОГС, в обсязі, 

необхідному для задоволення поточних 

потреб.  

• Низький адміністративний потенціал в 

управлінні соціальним контрактуванням 

через відсутність досвідченого і навченого 

персоналу. 

НУО як рушії адвокації і надавачі 

послуг  

• Поєднання функцій адвокації  й надання 

послуг може зумовити конфлікт інтересів. 

• Монополія єдиного надавача послуг і брак 

конкуренції є звичним явищем у більшості 

регіонів України.  
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здоров’я. Але на практиці нормативно врегульовано лише медичні послуги (тестування, 

діагностика та лікування). 

Організаційні проблеми процесів планування та фінансування послуг. Через відсутність 

нормативних документів нема чіткого бачення відповідальності  за планування та 

фінансування немедичних ВІЛ-послуг. Традиційно більшість цих послуг (профілактика ВІЛ-

інфекції серед ключових груп населення, догляд та підтримка людей, які живуть з ВІЛ) 

фінансувались міжнародними донорами (переважно Глобальним фондом), які визначали 

процедури надання таких послуг неурядовими організаціями. Досі не ухвалено жодного 

нормативного документа щодо організації планування, фінансування та закупівлі 

немедичних ВІЛ-послуг, незважаючи на тривалий період переходу від фінансування 

Глобального фонду, надання грантів на підготовчу роботу та адвокаційні кампанії. 

Розуміння фактору децентралізації. Децентралізація є наскрізним питанням для всіх сфер 

державної політики, у тому числі охорони здоров’я, соціальних послуг та громадського 

здоров’я. Ідея децентралізації полягає в передачі повноважень та ресурсів на найнижчий 

рівень (міста, об’єднані територіальні громади), де можуть впроваджуватися програми й 

надаватися послуги. З одного боку, децентралізація передбачає чіткі процедури передачі 

фінансування та надання гарантованих державою послуг, з іншого боку, вона дозволяє 

впровадження підходу «доброї волі» для соціального контрактування немедичних ВІЛ-

послуг за рахунок власних находжень місцевих  бюджетів.  

Під час будь-яких дискусій щодо сталості немедичних ВІЛ-послуг необхідно брати до уваги 

поточну соціально-економічну ситуацію в Україні, дефіцит фінансових ресурсів та низку 

конкуруючих пріоритетів і соціальних потреб, тому що ця нова галузь громадського 

здоров’я має також відповідати іншим пріоритетам і тягарю захворювань, які вони 

відображають. 

Перешкоди, пов’язані з органами влади 

За наявності довгострокового і безперервного донорського фінансування більшість органів 

влади не набули достатнього організаційного потенціалу для того, щоб стати замовниками 

соціального контрактування, і не мали політичної волі бути замовником послуг організацій 

громадянського суспільства в обсязі, який є необхідним для задоволення поточних 

потреб. 

Органи влади (і національного, і місцевого рівня) мають низький адміністративний 

потенціал щодо організації соціального контрактування через брак досвідченого і 

навченого персоналу. Цикл соціального контрактування складається з кількох етапів 

(оцінка потреб, пріоритизація, обґрунтування, програмне та фінансове планування, 

контрактування та надання послуг, моніторинг та оцінка), які потребують наявності 

персоналу з різними кваліфікаційними характеристиками. Попередні донорські програми 

з розбудови спроможності та технічної допомоги більше фокусувалися на організаціях 

громадянського суспільства, ніж на державних органах як потенційних замовниках послуг. 
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Щоб забезпечити доступ ключових груп населення до послуг профілактики ВІЛ, у рамках 

програми Глобального фонду в Україні щороку укладалися договори про надання послуг з 

приблизно 100 НУО. Це вимагало від НУО великого обсягу адміністративної роботи з 

управління грантами, моніторингу та оцінки. Щоб зменшити адміністративне 

навантаження, ЦГЗ планує скоротити до одного або двох кількість надавачів послуг, які 

отримують кошти на надання послуг профілактики всім уразливим групам у межах 

регіону. Такий підхід суттєво зменшить тягар управління контрактами, проте в той же час 

зумовить ризики щодо наявності та якості послуг для деяких груп. 

Перешкоди, пов’язані з НУО 

НУО ініціювали соціальне замовлення понад 20 років тому як спосіб розв’язання 

соціальних проблем на місцевому рівні та залучення донорських коштів. Зараз більшість 

ВІЛ-сервісних НУО надають послуги на професійній та постійній основі, одночасно 

відіграючи важливу роль в адвокації і наданні технічної допомоги місцевим органам 

влади як замовникам послуг (у таких сферах, як визначення предмета закупівель, процес 

закупівлі та визначення переможця). Це змішування ролей може призводити до конфлікту 

інтересів. 

Адвокація впровадження та фінансування соціального контрактування раніше мала 

підтримку з боку донорів. Ситуація, коли одна організація здійснює адвокацію, а потім 

отримує бюджетні кошти в рамках соціального контрактування, може розглядатися як 

комерційне лобіювання. 

У деяких регіонах нерідко одна НУО є постійним і єдиним надавачем послуг на засадах 

соціального контрактування, і тим самим вона монополізує процес змагання. Навіть 

застосування системи ProZorro не гарантує дотримання конкурсних умов. 

Висновки 

 

Аналіз розвитку соціального контрактування в Україні засвідчив наявність різних підходів, 

рівнів фінансування, угод та процедур закупівлі, які впроваджувалися в Україні впродовж 

більш як 20 років. Існує добре сформована нормативна база, накопичується досвід 

закупівель соціальних послуг на місцевому рівні. Це дає підстави сподіватися, що перший 

випадок закупівлі немедичних ВІЛ-послуг на національному рівні відбудеться до кінця 

2019 року. Перспективи розвитку системи громадського здоров’я свідчать про те, що в 
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Законі «Про громадське здоров’я» до послуг громадського здоров’я може бути включено 

немедичні ВІЛ-послуги як частину програми державних гарантій. 

Нині механізми  та можливості соціального контрактування не використовуються в 

повному обсязі. Втім, якщо різні підходи до соціального контрактування буде 

організовано і застосовано належним чином, воно може бути перспективним способом 

забезпечення сталості немедичних ВІЛ-послуг. 

Рекомендації 

 
Розширення 

соціальних послуг 

Запровадження 
різних послуг в 

охороні здоров’я 

Формування послуг 
громадського 

здоров’я 

Політика та 
нормативні 
засади 

Адвокатувати 
визначення пріоритетів 
немедичних ВІЛ-послуг 
на місцевому рівні 
відповідно до 
регіональних 
особливостей епідемії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Ухвалити відповідні 
нормативні документи, 
які регулюватимуть 
процес планування, 
фінансування і 
закупівлі немедичних 
ВІЛ-послуг. 

Ухвалити Закон України 
«Про громадське 
здоров’я», в якому 
визначити немедичні 
ВІЛ-послуги як послуги 
громадського здоров’я за 
програмою державних 
гарантій. 

Замовник 

Розбудовувати 
спроможність місцевих 
замовників щодо 
виконання повного 
циклу соціального 
контрактування. 

Розбудовувати 
спроможність ЦГЗ як 
замовника для 
виконання повного 
циклу контрактування. 

Буде визначено після 
ухвалення Закону «Про 
громадське здоров’я». 

Ринок 
надавачів 
послуг 

Створити конкурентні 
умови для розвитку 
ринку надавачів послуг. 

Посилити спроможність 
потенційних надавачів 
послуг, які можуть 
брати участь у конкурсі 
через ProZorro. 

Буде визначено після 
ухвалення Закону «Про 
громадське здоров’я». 

Для створення умов щодо соціального контрактування послуг громадського здоров’я 
необхідно: 

• Ухвалити Закон України «Про громадське здоров’я», в якому визначити немедичні 
ВІЛ-послуги як послуги громадського здоров’я за програмою державних гарантій, 
потім розробити відповідні нормативні документи. 
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Для розширення соціального контрактування як способу замовлення соціальних послуг 
необхідно: 

• Підтримувати підхід «доброї волі» та прихильність до соціального контрактування у 
місцевих органів влади. 

• Адвокатувати визначення немедичних ВІЛ-послуг як пріоритету на місцевому рівні, 
беручи до уваги регіональні особливості епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та місцеві 
потреби. 

• Розбудовувати організаційний потенціал місцевих органів влади як замовників. 

• Сформувати конкурентний ринок надавачів соціальних послуг шляхом розширення 
кола надавачів, залучення фізичних осіб та комерційних організацій тощо. 

Для впровадження соціального контрактування як способу закупівлі різних послуг у сфері 

охорони здоров’я необхідно: 

• Ухвалити відповідні нормативні документи, які регулюватимуть процес 

планування, фінансування і закупівлі немедичних ВІЛ-послуг. 

• Розбудовувати спроможність ЦГЗ як замовника, зокрема посилити його систему 

оцінки потреб, визначення пріоритетів, контрактування, звітності, моніторингу та 

оцінки. 

• Надавати технічну допомогу потенційним надавачам послуг, які можуть брати 

участь у конкурсі на соціальне контрактування через ProZorro. 

  



Соціальне контрактування в Україні: забезпечення сталості немедичних ВІЛ-послуг  

22 

Додаток 1. Соціальне контрактування у Львівській області 

(2019 рік): приклад цільової та своєчасної технічної 

допомоги 

Контекст 

У 2019 році Львівський обласний центр 

громадського здоров’я (ЦГЗ) отримав з 

обласного бюджету 760 тис. грн на закупівлю 

соціальних послуг для осіб, які живуть з ВІЛ. 

Львівський обласний ЦГЗ не мав попереднього 

досвіду соціального контрактування як 

замовник, тому він попросив про технічну 

допомогу в підготовці відповідного пакету 

документів для проведення закупівель. 

Запит на технічну допомогу відповідав 

завданням проєкту Health Policy Plus (HP+) 

щодо фінансового планування та соціального 

контрактування.  

Надана технічна допомога 

Консультанти проєкту HP+ провели низку консультацій та тренінг на робочому місці для 

працівників Львівського обласного ЦГЗ за кількома напрямами. 

1. Визначення пріоритетів 

Проблема: спочатку в обласній програмі наводився лише загальний обсяг коштів і 

вживалося поняття «соціальні послуги для ЛЖВ (людей, які живуть з ВІЛ)». Не було 

визначено кількісних індикаторів чи інших деталей соціального замовлення, таких як 

специфічні потреби клієнтів, територія охоплення тощо. Тому було необхідно уточнити та 

обґрунтувати предмет соціального замовлення. 

Заходи: команда проєкту HP+ фасилітувала визначення пріоритетів соціальних послуг та 

місць їх надання. За результатами аналізу та визначення пріоритетів обласний ЦГЗ та НР+ 

назвали чотири місця з найвищим рівнем ВІЛ-інфекції/СНІДу: місто Львів і три райони 

області (Дрогобицький, Стрийський та Сокальський). На підставі потреб ЛЖВ було 

запропоновано чотири види послуг: денний догляд для ВІЛ-позитивних дітей та підлітків, 

короткотривале консультування, соціальний супровід та догляд удома. 

Замовник: Львівський обласний центр 

громадського здоров’я. 

Предмет договору: соціальні послуги 

для людей, які живуть з ВІЛ, на суму 760 

тис. грн (близько 29 тис. дол. США). 

Підстава: рішення Львівської обласної 

ради (підхід «доброї волі»). 

Джерело коштів: обласний бюджет 

Львівської області, цільова комплексна 

програма підтримки системи охорони 

здоров’я у Львівській області на 2019 рік. 

Процедури: тендер на платформі 

ProZorro (вище рівня допорогових 

закупівель).  
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Технічні продукти:  

• Аналітична довідка щодо пріоритетів соціального замовлення, в якій описано 

ситуацію стосовно ВІЛ-інфекції/СНІДу у Львівській області та обґрунтовано вибір 

місць надання соціальних послуг. 

• Перелік та кількість соціальних послуг, що будуть замовлятися. 

• Посилання на нормативні документи. 

2. Розробка тендерної документації 

Проблема: для підготовки тендерної документації необхідно розуміти зміст, індикатори та 

умови надання кожної соціальної послуги з урахуванням специфічних потреб різних груп 

клієнтів. 

Заходи: команда проєкту HP+ допомогли розробити детальний опис та розрахунок 

вартості чотирьох обраних соціальних послуг, спираючись на державні стандарти 

соціальних послуг та методологію розрахунку вартості цих послуг, затверджену наказом 

Міністерства соціальної політики України. 

Технічні продукти: 

• Специфікації та розрахунок вартості чотирьох соціальних послуг, обраних для 

закупівлі: денного догляду для ВІЛ-позитивних дітей та підлітків, короткотривалого 

консультування, соціального супроводу та догляду вдома. 

• Опис тендерної документації (лотів), включаючи вимоги до надання послуг та 

фінансування, – загалом п’яти лотів: чотири лоти містили пакет соціальних послуг 

для людей, які живуть з ВІЛ, у чотирьох місцях (місто Львів, Дрогобицький, 

Стрийський та Сокальський райони), один пакет – послуги для ВІЛ-позитивних дітей 

(місто Львів). 

3. Звітність за соціальним договором та моніторинг його виконання 

Проблема: відсутні уніфіковані форми звітності за соціальним договором та моніторингу 

його виконання. 

Заходи: команда проєкту HP+ надала допомогу в розробці відповідних звітних форм і 

провела навчання на робочому місці для працівників обласного ЦГЗ, відповідальних за 

соціальне контрактування. 

Технічні продукти:  

• Звітні та моніторингові форми за соціальним договором, включаючи зведену 

таблицю та первинну звітну документацію. 
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Результати 

10 травня 2019 року Львівський обласний центр громадського здоров’я оголосив через 

платформу ProZorro тендер на закупівлю соціальних послуг для людей, які живуть з ВІЛ12. 

Аукціон відбувся 30 травня 2019 року, переможцем було обрано Львівське відділення 

Всеукраїнської мережі ЛЖВ. 19 червня 2019 року було укладено соціальний договір між 

замовником (Львівський обласний ЦГЗ) і надавачем послуг (Львівське відділення 

Всеукраїнської мережі ЛЖВ). 

Засвоєні уроки 

Замовлення соціальних послуг набуває поширення завдяки наявності адекватної 

нормативної бази та численних зразків документації для організації процесу соціального 

контрактування (аналітичні довідки, специфікації та калькуляції послуг, конкурсні 

оголошення, форми договорів тощо). Однак замовники соціальних послуг потребують 

консультативної допомоги при проведенні першого замовлення та підготовці першого 

пакету документації. Надання своєчасної та фокусної технічної допомоги безпосередньо 

замовнику соціальних послуг сприятиме розширенню соціального контрактування та, 

відповідно, сталості немедичних ВІЛ-послуг.  

 

  

                                                       
12 Інтернет-сайт ProZorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-002002-a. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-002002-a
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Додаток 2. Основні терміни 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», соціальне замовлення – засіб 

регулювання діяльності у системі надання соціальних послуг шляхом залучення на 

договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у 

соціальних послугах відповідно до результатів визначення потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах. 

Сталість, відповідно до визначення Глобального фонду, – це здатність програми з охорони 

здоров’я або країни як підтримувати, так і розширювати охоплення послугами відповідно 

до епідемічного контексту, що сприятиме безперервному контролю проблем 

громадського здоров’я та підтримці зусиль щодо елімінації захворювань навіть після 

припинення зовнішнього фінансування від Глобального фонду та інших крупних донорів13. 

Нормативні/регуляторні документи включають закони України, нормативні акти Кабінету 

Міністрів України та міністерств, розпорядчі документи місцевих органів влади. Не є 

нормативними/регуляторними документами презентації, промови, проєкти і листи. 

Інші визначення соціального контрактування 

Соціальне контрактування – це фінансова підтримкою організацій громадянського 
суспільства для надання соціальних послуг найбільш уразливим та маргіналізованим 
групам на рівні громади.14 

Соціальне контрактування є новим поняттям, тому його визначення продовжує 

формуватися та змінюватися. Одні розглядають його як процес, коли уряд залучає 

організації громадянського суспільства до надання послуг, забезпечує фінансування, 

передає повноваження, які традиційно були у державних структур. Інші йдуть далі та 

розуміють цей термін як процес, коли громадянське суспільство посилює свою роль 

партнера уряду та інших зацікавлених сторін у плануванні послуг, їх наданні та оцінці. 

Дехто тлумачить контрактування як механізм закупівлі визначеного переліку послуг у 

недержавного надавача. Також застосовується широке розуміння, коли державні кошти 

спрямовуються до НУО для реалізації програм у сфері охорони здоров’я та соціальному 

секторі. 

Соціальне контрактування включає механізми, які передують виділенню коштів 

(наприклад, акредитація НУО), з тим щоб державне фінансування могло надаватися 

                                                       
13 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. 2016. The Global Fund Sustainability, Transition and Co-
financing Policy. Available at: https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-
sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf  

14 Nilda Bullain, and Luben Panov. 2012. A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models. Slovak Republic: 
UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States. Available at: 
http://ecnl.org/dindocuments/416_UNDP-ECNL_Handbook%20on%20social%20contracting_2012.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
http://ecnl.org/dindocuments/416_UNDP-ECNL_Handbook%20on%20social%20contracting_2012.pdf
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безпосередньо організаціям громадянського суспільства для виконання ними відповідних 

заходів.15 

  

                                                       
15 Global Fund, 2016. Available at: https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-
sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf.   

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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Додаток 3. Основні етапи впровадження соціального 

контрактування в Україні 

2000 рік: Одеська міська рада затвердила місцевий Порядок соціального замовлення та 

провела перший конкурс соціальних проєктів. 

2001–2010 роки: модель соціального замовлення, впроваджену в Одесі, було застосовано 

у понад 20 містах України. 

Напрям 1. Підтримка організацій 
громадянського суспільства 

Напрям 2. Замовлення/закупівля соціальних послуг 

2007: схвалено Концепцію 
сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 
Україні, яка визначила основні 
напрями співпраці між органами 
влади та ОГС, у тому числі 
соціальне замовлення. 

2011: постановою Кабінету 
Міністрів України № 1049 
затверджено процедури 
підтримки проектів ОГС за 
рахунок бюджетних коштів (як 
державних, так і місцевих). 

2015: створені умови для 
впровадження моделі бюджету 
участі на місцевому та 
муніципальному рівнях. Будь-яка 
соціальна проблема (теоретично, 
в тому числі ВІЛ та ТБ) може 
отримати фінансування з 
місцевого бюджету. Виділення 
бюджетних коштів відбувається 
за результатами голосування, а 
також рішенням місцевих 
депутатів щодо включення цих 
коштів до бюджету. 

 

2010: Закон про ВІЛ в Україні гарантує участь НУО у 
виконанні державного замовлення на надання 
медичних та соціальних послуг.  

2012: у Законі України «Про соціальні послуги» вперше 
наведено визначення соціального замовлення як 
способу регулювання сфери надання соціальних послуг, 
а також закріплено норму про створення рівних умов 
для всіх недержавних надавачів (як прибуткових, так і 
неприбуткових). Закон не гарантує, що фінансування на 
соціальне замовлення буде виділено, але визначає 
відповідальність місцевих органів влади («добра воля») 
щодо фінансування соціальних послуг.  

2014: постановою Кабінету Міністрів України № 324 
визначено процедури проведення конкурсу; втім, вона 
не гарантує виділення бюджетного фінансування.  

2015: Закон України «Про публічні закупівлі» набув 
чинності. 

2016: Концепція розвитку системи громадського 
здоров’я передбачає фінансування та контрактування 
послуг громадського здоров’я. Однак не визначено 
термінів та опису таких послуг, а також механізму їх 
закупівлі. 

2017: Стратегія сталої відповіді на епідемії ВІЛ-інфекції 
та туберкульозу (постанова Кабінету Міністрів України 
№ 248) визначає соціальне контрактування як спосіб 
забезпечення сталості послуг.  

2019: Оновлений Закон України «Про соціальні 
послуги» створює умови для створення та 
удосконалення нормативної бази щодо замовлення 
соціальних послуг. 
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Додаток 4. Ключові елементи та етапи соціального 

контрактування 

Соціальне контрактування схоже на будь-який інший комерційний процес контрактування, 

замовлення або закупівлі. Ключовими елементами соціального замовлення є замовник, 

надавач послуг, предмет закупівлі та відповідні процедури. 

Замовник – це установа (національного або місцевого рівня), яка визначає потреби в 

послугах та пріоритети, виділяє необхідні кошти, організовує закупівлю соціальних послуг 

та контролює їх надання. 

Надавач послуг – це організація (зазвичай неурядова, неприбуткова, комерційна 

організація та/або приватний підприємець), яка надає соціальні послуги за договором із 

замовником. 

Предмет закупівлі включає опис цільової групи населення – отримувача послуг, кількість 

видів послуг, форм їх надання та бюджет. 

Процедури – це комплекс нормативних/регуляторних актів, які в ідеалі регламентують 

весь процес соціального замовлення – від визначення предмета договору до моніторингу 

та оцінки результатів. 

 

Процес соціального контрактування складається з таких етапів: визначення потреб, 

пріоритизація, обґрунтування, програмне та фінансове планування, контрактування та 

надання послуг, моніторинг та оцінка. Часто соціальне контрактування розглядається як 

процедура конкурсу/закупівля, але це є лише один з етапів циклу соціального 

замовлення. На схемі наведено основні етапи соціального контрактування. 

Ключові елементи 

 
Замовник 

Установа, яка координує всі 
етапи закупівель послуг 

Надавач 

Організація, яка надає 
послуги за договором із 

замовником 

Процедури 

Комплект правил та 
документів, які повністю 
регламентують процес 

закупівлі  

Предмет 
закупівлі 

Цільова група – отримувач 
послуг, види послуг, форми 

їх надання,бюджет 
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Пріоритизація

• Оцінка потреб

• Аналіз та визначення пріоритетів соціального 
контрактування відповідно до наявних коштів

Обгрунтування

• Визначення предмета соціального 
контрактування

• Опис послуг, які буде закуплено

• Розрахунок вартості послуг відповідно 
до їхнього змісту

Планування

• Планування соціального контрактування 
в місцевих програмах

• Виділення коштів з місцевого бюджету

Контрактування 
та надання 

послуг

• Оголошення конкурсу

• Відбір учасників, визначення переможця

• Виконання договору (надання послуг)

Моніторинг та 
оцінка

• Регулярний моніторинг

• Звітування та оплата

• Оцінка якості наданих послуг
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Додаток 5. Перелік нормативних та регуляторних 

документів щодо соціального замовлення / закупівель 

соціальних послуг 

Закони України 

«Про соціальні послуги» 

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні» 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» 

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк» 

«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та 

правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» 

 «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

«Про охорону дитинства» 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

Інші закони України, які регулюють окремі сфери соціального контрактування 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (визначено повноваження місцевих рад щодо 

затвердження цільових програм, повноваження виконавчих органів міських рад у сфері 

соціального захисту населення – статті 26, 34, 43) 

«Про місцеві державні адміністрації» (визначено повноваження місцевих державних 

адміністрацій у галузі соціального захисту та соціального забезпечення населення – стаття 

23) 

«Про публічні закупівлі» 

Бюджетний кодекс України (визначає основні характеристики місцевих бюджетів)  



Соціальне контрактування в Україні: забезпечення сталості немедичних ВІЛ-послуг  

31 

Цивільний кодекс України (встановлено норми щодо зобов’язань, договорів, надання 

послуг, відшкодування шкоди тощо – глави 47–53, 63, 82) 

Господарський кодекс України (закріплено загальні засади здійснення господарської 

діяльності суб’єктами господарювання – юридичними особами та фізичними особами – 

підприємцями) 

Інші нормативно-правові документи 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 «Про затвердження Порядку 

здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1039 «Про затвердження критеріїв 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 № 268 «Про затвердження Порядку 

регулювання тарифів на платні соціальні послуги» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження 

Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 19.09.2012 за № 1614/21926) 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження 

Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у 

соціальних послугах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.02.2014 за 

№ 253/25030) 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження 

форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих 

обставинах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.09.2014 за № 1076/25853) 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження 

методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»  

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.03.2015 № 332 «Про затвердження 

Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних 

коштів для надання соціальних послуг» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

28.05.2015 за № 625/27070) 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження 

методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»  

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 № 26 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень 

об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення»  
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Державні стандарти соціальних послуг 

Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної 

політики України від 13.11.2013 № 760, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

22.11.2013 за № 1990/24522 

Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 

самообслуговування чи не набули такої здатності, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України від 29.02.2016 № 198, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 432/28562 

Державний стандарт денного догляду, затверджений наказом Міністерства соціальної 

політики України від 30.07.2013 № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

09.08.2013 за № 1363/23895 

Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 03.04.2015 № 372, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22.04.2015 за № 458/26903 

Державний стандарт паліативного догляду, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України від 29.01.2016 № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 17.02.2016 за № 247/28377 

Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної 

політики України від 18.05.2015 № 514, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

05.06.2015 за № 665/27110  

Державний стандарт соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, затверджений 

наказом Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27.09.2013 за № 1671/24203 

Державний стандарт надання притулку бездомним особам, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 № 495, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22.08.2013 за № 1447/23979 

Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений 

наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 20.07.2016 за № 990/29120 

Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України 02.07.2015 № 678, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України17.07.2015 за № 866/27311  

Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 

31.03.2016 № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.04.2016 за 

№ 621/28751 
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Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та 

на робочому місці, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 

21.09.2016 № 1044, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2016 за 

№ 1359/29489 

Державний стандарт представництва інтересів, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 22.01.2016 за № 127/28257 

Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 12.09.2016 за № 1243/29373 

Державний стандарт соціальної послуги профілактики, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 29.09.2015 за № 1155/27600 
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