
Описовий звіт 

Запланований захід Реалізований захід 

 1. Проведення моніторингу аптек на  
виконання умов ліцензування Одеська 

область 

1.Проведено моніторинг 800 аптек та 

аптечних пунктів в Одеській області.  

2. Проведення моніторингу аптек на  
виконання умов ліцензування в  місті 

Миколаїв 

2. Проведено моніторинг 236 аптек та 
аптечних пунктів в місті Миколаєві. 

3 Проведення моніторингу аптек на  
виконання умов ліцензування місті Києві 

3 Проведено моніторинг 1008 аптек та 
аптечних пунктів в місті 

4. Занесення результатів моніторингу 

сайт "Socio", на якому є можливість 

виставити фотографії порушень 

4.Занесенно 1763 аптеки на сайт 

"Socio".  

5. Складання звіту по результатам 

проведених моніторингів 

5. Звіт складено  

6. Проведення громадської 

антикорупційної експертизи Наказу МОЗ 

№723 

6.Антикорупційна експертиза проведена 

7. Звернення до Прокуратури трьох  міст 
за фактом виявлених порушень видачі 

ліцензій 

7. За 673 фактами виявлених порушень 

було направлено заяви до прокуратури  

8. Листування з територіальними 

підрозділами Державної служби України з 

лікарських засобів за виявленими 

порушеннями 

8. За 789 фактами виявлених порушень 

було направлено заяви до територіальних 

підрозділів Державної служби України з 

лікарських засобів  

9.Створення соціального відео та його 

поширення, виступив телевізійних 

соціальних програмах  

Відео створено та поширено. Проведені 

виступи в телевізійних програмах 

10.Проведення круглого столу в місті 

Одеса за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами 

ліцензійних умов 

Круглий стіл проведено. 

11. Проведення круглого столу в місті 

Миколаїв за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами 

ліцензійних умов 

Круглий стіл проведено. 

12. Проведення круглого столу в місті 

Київ за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами 

ліцензійних умов 

Круглий стіл проведено. 

13. Проведення круглого столу з 

обговорення проекту змін нормативних 

актів  

Круглий стіл проведено. 

14. Проведення  прес-конференцію за 

підсумками проекту 

Прес-конференцію проведено  

 

 

1. Проведено моніторинг 800 аптек та аптечних пунктів в Одеській області 

протягом серпня-вересня 2014року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

затверджених Наказом МОЗ № 723 від 31.10.2011, а саме «створити необхідні 

умови для доступності  осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями до 

аптек». Виявлено 413 аптечних закладів, які не є доступними для осіб  з  

обмеженими  фізичними можливостями.  



2. Проведено моніторинг 236 аптек та аптечних пунктів в місті Миколаїв 

протягом серпня 2014 року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

затверджених Наказом МОЗ № 723 від 31.10.2011, а саме «створити необхідні 

умови для доступності  осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями до 

аптек». Виявлено 104 аптечних закладів, які не є доступними для осіб  з  

обмеженими  фізичними можливостями. 

3. Проведено моніторинг 1008  аптек та аптечних пунктів в місті Київ протягом 

вересня – жовтня 2014 року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

затверджених Наказом МОЗ № 723 від 31.10.2011, а саме «створити необхідні 

умови для доступності  осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями до 

аптек». Виявлено 413 аптечних закладів,  які не є доступними для осіб  з  

обмеженими  фізичними можливостями. (http://www.socio.org.ua/ru/zavershilsya-proekt-

napravlennyy-na-predotvrashcheniya-korrupcii-v-sfere-vydachi-licenziy-aptekam), (http://prava-

lyudyny.org/news/org/448-liudiam-z-invalidnistiu-dostupni-apteky.html)  

4. Загалом занесенні  1763 аптеки на сайт "Socio" ( http://socinfo.net.ua/ ) 

5. За підсумками моніторингу аптечних закладів в м. Києва , м. Миколаєва та 

Одеській області складено звіт. Загалом виявлено 918 аптечних закладів де не 

створено умови доступності або створенні лише номінально, з порушенням 

норм, що не робить їх доступними. 

6. Проведено громадську антикорупційну експертизу Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом 

МОЗ № 723 від 31.10.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.12.2011 за 

№ 1420/20518. З метою визначити прогалини, які дозволяють свавільно 

інтерпретувати норми пункту 3.5.7. Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами, особливо щодо «створення 

доступності для людей з обмеженими  фізичними можливостями, таким чином 

сприяючи корупційним діям при видачі ліцензій. Що підтверджується звітом за 

підсумками моніторингу, коли половина аптечних закладів не створила умови 

доступності, проте отримали ліцензії на торгівлю. За підсумками експертизи 

складено експертний висновок. 

7. жовтень 2014 – лютий  2015 років було направлено заяви до прокуратур м. 

Києва, м. Миколаєва, м. Одеси та Одеської області за 673 фактами виявлених 
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порушень, для вжиття заходів щодо перевірки щодо видачі ліцензій аптечним 

закладам, які де факто не виконали ліцензійні умови. Проте в зв’язку зі зміною 

законодавства Про прокуратуру вона втратила функції нагляду, і частину 

звернень перенаправила до територіальних підрозділів Державної служби 

України з лікарських засобів. 

8. жовтень 2014 – березень 2015 років  за 789 фактами виявлених порушень 

були направлені листи до територіальних підрозділів Державної служби 

України з лікарських засобів, в м. Києві, Миколаївській та Одеській областях, 

щодо порушень ліцензійних умов окремими аптеками. З метою їх перевірки та 

зобов’язання усунення порушень. 

9. Створено соціальне відео та його поширено на телеканалі «Соціальна 

країна», ТВ канал  «ГРАД», ОГТРК у м. Миколаїв , ТРК «Март»,ТК 

«Николаев» інтернет ресурсі «YouTube», сайтах партнерів Організації, 

відбулися виступи представників Організації на телеканалі  «ICTV» 

(http://prava-lyudyny.org/news/org/464-fakty-ictv-pro-proekt-stop-koruptsiia.html)  , 

телеканалі «Соціальна країна»  (http://www.socio.org.ua/ru/o-dostupnosti-aptek-

dlya-invalidov-v-teleefire-rasskazal-rukovoditel-proekta-stop-korrupciya-vital-0) , 

(https://www.youtube.com/watch?list=PLpgi4Q1xvmVeCGSTb_T2azYJVuEQuYVP

w&v=2HXMZQuDVT4 ) , https://www.youtube.com/watch?v=t6pj3yIxflo  

10. Проведення круглого столу в місті Миколаїв за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами ліцензійних умов. (http://nikolaev-

city.net/13710/v-nikolaeve-apteki-sdelayut-dostupnymi-dlya-malomobilnyh-lyudey ) 

,http://region.diklz.gov.ua/control/myk/uk/publish/article/698423;jsessionid=3340F46

26965E96C40A67ECB827E1E31 , http://nikvesti.com/news/public/67001  

11. Проведено круглий стіл в місті Одеса за підсумками моніторингу виконання 

аптечними закладами ліцензійних умов. http://socio.org.ua/ru/vgo-evropeyskaya-

associaciya-prav-invalidov-aktivno-prinimaet-uchastie-v-processah-sozdaniya 

12. Проведено круглий стіл в місті Київ за підсумками моніторингу виконання 

аптечними закладами ліцензійних умов. (http://prava-lyudyny.org/news/org/478-

kruhlyi-stil-z-predstavnykam-ihs.html)  

13.Підготовлено та поширено проект змін до наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011, 

які унеможливлюють корупційну складову при видачі ліцензій аптекам. 

Проведено круглий стіл в місті Київ з обговорення проекту змін нормативних 

актів. (http://prava-lyudyny.org/news/org/482-bezbar-ierne-seredovyshche-dlia-osib-

z-invalidnistiu-v-ukraini-iak-vyrishyty-tsiu-problemu.html). Проект змін 

направлено до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я, Державної 

лікарської служби України. 
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14. Проведено  прес-конференцію за підсумками проекту в Інформаційному 

агентстві "Інтерфакс-Україна" (http://prava-lyudyny.org/news/org/481-na-

nedobrosovisnykh-vlasnykiv-aptek-chekaiut-sudovi-pozovy.html),                         

(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/gromadski_organizatsiii_suditimutsya_z_apteka

mi_ne_oblashtovanimi_dlya_dostupu_invalidiv_2041341) 
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