МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 393

Про затвердження районної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2020-2024 роки
На підставі пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 2020-2024 роки та враховуючи рішення спільного засідання
постійних комісій районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з
питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з соціальних та гуманітарних
питань питань від 10 грудня 2019 року № 368/137/54,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2020-2024 роки (далі –
Програма), додається.
2. Маловисківській райдержадміністрації, КНП «Маловисківська центральна районна
лікарня» і КНП «Маловисківський ЦПМСД» забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3.Маловисківській райдержадміністрації при формуванні показників районного
бюджету на 2020-2024 роки передбачити видатки на виконання Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року
№ 393

РАЙОННА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ–інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ–інфікованих і хворих на СНІД на 2020-2024 роки
І. Загальні положення
Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2020-2024 роки (далі – Програма)
розроблена на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, затвердженої
Законом України від 20 жовтня 2014 року №1708-VІІ «Про затвердження Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу».
Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до
зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем
бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення
видатків з бюджетів усіх рівнів.
У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та
репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни
та створює загрозу Національній безпеці.
Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВІЛінфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити
реалізацію державної політики у сфері
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом
об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю створення ефективної
системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в
районі.
ІІ. Визначення проблеми
Погіршення
ситуації
із
захворюваністю
на
ВІЛ-інфекцію
та
збільшення
кількості
хворих
на
СНІД
зумовлено
занепадом
суспільної
моралі та рядом соціально-економічних причин, як в Україні так і в області та районі:
невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам
поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування;
недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.
Більшість хворих на ВІЛ-інфекцію становлять особи працездатного віку. Це свідчить
про те, що ВІЛ - інфекція є соціальною хворобою.
На даний час в районі немає можливості здійснювати лікування хворих на ВІЛінфекцію/СНІД відповідно до сучасних стандартів, у зв’язку з недостатньою фінансовою
підтримкою.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛінфекції/СНІДу; надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-

інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування
системи охорони здоров’я.
ІV. Шляхи та засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування;
строки та етапи виконання Програми
1. Для вирішення проблеми та взяття епідемії ВІЛ–інфекції /СНІДу під контроль
необхідно:
1) удосконалити систему добровільного консультування і тестування, з метою
діагностики хвороби на початкових стадіях;
2) забезпечити ранню діагностику та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, шляхом
використання сучасних методів діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на
СНІД;
3) активізувати роботу щодо залучення ВІЛ-інфікованих до антиретровірусної терапії;
4) поліпшити надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію вагітним та дітям;
5) забезпечити доступ до замісної підтримуючої терапії ВІЛ-інфікованих осіб споживачів ін'єкційних наркотиків;
6) проводити моніторинг епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції, шляхом
впровадження рекомендованих Українським центром профілактики та боротьби зі СНІДом
звітно-облікових статистичних форм;
7) забезпечити первинну та вторинну профілактику ВІЛ-інфекції, у тому числі
продовжити розміщення в районній газеті «Маловисківські вісті» матеріалів та соціальної
реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
8)
запобігати поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу, шляхом забезпечення
доступу осіб, що перебувають на обліку, до добровільного консультування і тестування на
ВІЛ-інфекцію;
9) забезпечити страхування працівників лікувально-профілактичних закладів, що
надають допомогу хворим на ВІЛ - інфекцію;
10) забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання
соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
11) підвищувати кваліфікацію спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛінфекції/СНІДу.
2. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок районного
бюджету у межах видатків, що передбачатимуться головному розпоряднику на виконання
Програми і заходів з питань протидії захворюванню на ВІЛ-інфекцію, а також із залученням
коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел фінансування, не заборонених
чинним законодавством України.
Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності
забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних
витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів,
прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також з
урахуванням можливостей дохідної частини районного бюджету та спрямування на вказані
цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
Ресурсне забезпечення Програми зазначено у додатку 1, з них:
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V. Завдання і заходи Програми та результативні показники
1. Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:
1) забезпечити своєчасні діагностику та лікування хворих на ВІЛ інфекцію/СНІД;
2) забезпечити дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, харчуванням до
досягнення ними 1-річного віку;
3) забезпечити моніторинг епідемічної ситуації щодо ВІЛ/СНІДу;
4) здійснювати заходи профілактики, спрямовані на запобігання поширенню ВІЛ
/СНІДу.
2. В результаті виконання Програми планується досягнути:
1) 5% обстеження населення району на ВІЛ;
2) залучення не менше 50% від загальної кількості ВІЛ-інфікованих, які її потребують,
до антиретровірусної терапії;
3) зниження до 2% рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
4) забезпечення 100% обстеження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями,
методом полімеразної ланцюгової реакції;
5) охоплення послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп
ризику;
6) зниження на 10% рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих і хворих;
7) залучення до замісної підтримуючої терапії не менш як 20 ВІЛ інфікованих осіб споживачів ін'єкційних наркотиків;
8) забезпечення контролю за процесом лікування хворих на ВІЛ/СНІД;
9) підвищення рівня інформованості населення району з питань ВІЛ/СНІДу;
10) запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу шляхом забезпечення
доступу осіб, що перебувають на обліку, до добровільного консультування і тестування на
ВІЛ-інфекцію;
11) поліпшення умов праці медичних працівників, які надають медичну допомогу
ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД та поліпшення надання медичної допомоги самим
хворим;
12) забезпечення гарантій соціального захисту медичних працівників, що надають
допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію;
13) забезпечення розвитку мережі спеціалізованих служб і закладів з надання
соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
14) організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи
з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів.
Кількісні та якісні показники, які передбачається досягти в результаті виконання
Програми, з обґрунтуванням їх ефективності, зазначенні у додатку 2.
VІ. Напрями реалізації та заходи Програми
Основними напрямами реалізації Програми є:
- поліпшення лікувально-діагностичного процесу для хворих на ВІЛ;
- забезпечення моніторингу епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції;
- забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції;
- здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого
туберкульозу;

- проведення страхування працівників лікувально-профілактичних закладів, що надають
допомогу хворим на ВІЛ - інфекцію, та самих хворих;
- проведення санітарно-освітньої роботи через газету «Маловисківські вісті».
Заходи щодо реалізації Програми зазначені у додатку 3.
VІІ. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною
державною адміністрацією.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників
Програми будуть:
- розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю
за ходом реалізації Програми;
- звітність структурних підрозділів ЦРЛ 1 раз на півроку - про стан виконання
відповідних заходів Програми;
- здійснення аналізу ходу виконання Програми;
- залучення відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації та
засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;
- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії районної
державної адміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради;
- проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми
керівництву районної державної адміністрації та районної ради.
Організаційний супровід виконання Програми протягом 2020-2024 років
здійснюватиметься районною державною адміністрацією.

_____________________________________________________

Додаток 1
до Програми
Паспорт
до районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2020-2024 роки
1
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Програма затверджена:
Рішенням районної ради від
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрацій про
розроблення програми
Розробник програми

13 грудня 2019 року №393
Маловисківська
центральна
районна
лікарня
Від 21 листопада 2019 року №279-р

Маловисківська
центральна
районна
лікарня
Співрозробники програми
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
Відповідальний виконавець програми
Головний лікар Маловисківської ЦРЛ –
Чурпій К.Л.
Учасники програми
КНП «Маловисківська ЦРЛ», КНП
«Маловисківський ЦПМСД», відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту, відділ
освіти райдержадміністрації,
Маловисківське ПТУ-16, редакція газети
«Маловисківські вісті», Маловисківська
районна організація товариства Червоного
Хреста
Термін реалізації програми
2020-2024
Етапи
виконання
програми
(для І етап – 2020-2022рр.
довгострокових програм)
ІІ етап – 2023-2024рр.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть Районний бюджет
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
38,5 тис.грн.
всього
в тому числі:
кошти районного бюджету
16,0 тис.грн.
кошти місцевого бюджету
20,0 тис.грн.
кошти не бюджетних коштів
2,5 тис.грн.
Основні джерела фінансування програми Районний бюджет, місцевий бюджет, не
бюджетні кошти
________________________________

Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення районної Програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД
на 2020-2024 роки

№
з/
п

Обсяг коштів, який
пропонується
залучити на
виконання Програми

1

(тис. грн.)
2023 рік

2024 рік

Усього витрат
на виконання
Програми

3,5

3,5

3,5

16,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

6,5

8,0

8,0

8,0

8,0

38,5

2020 рік

2021 рік

Районний бюджет

2,0

3,5

2

Місцевий бюджет

4,0

3

Кошти не
бюджетних джерел
Усього

2022 рік

*Примітка: Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання Програми, підлягають уточненню під час
затвердження (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх можливостей.

За кошти небюджетних джерел – фондів, громадських організацій - до районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надходить друкована продукція з питань
пропаганди здорового способу життя, яка використовується під час профілактичної роботи
з населенням району.
За кошти обласного бюджету район отримує тест-системи для обстеження вагітних та
дітей на ВІЛ, антиретровірусні препарати для лікування хворих на ВІЛ/СНІД дорослих та
дітей, профілактичне лікування ВІЛ-вагітних та дітей, частково препарати для лікування
опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД дорослих та дітей, медичне обладнання.
За кошти обласного бюджету 5% обстеження населення на ВІЛ (згідно указу
Президента України від 2007 року № 1280), дитяче харчування для дітей народжених від
ВІЛ-інфікованих матерів, лікування опортуністичних інфекцій у дорослих та дітей.

_________________________________________

Додаток 3
до Програми
Розрахунки кількісних та якісних показників районної Програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 2020-2024 роки
Вихідні
Усього за
Од.
№
дані на
2020 2021 2022 2023
2024 період дії
Назва показника вимір
початок дії
рік
рік
рік
рік
рік
Програм
п/п
у
програми
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
І. Показники продукту Програми
1. Кількість
Осіб
12
14
14
16
18
20
вперше
виявлених
хворих на ВІЛінфекцію
ІІ. Показники ефективності реалізації Програми
1. Відсоток
%
5
5
5
5
5
5
населення, що
дали згоду на
обстеження на
ВІЛ - інфекцію
2. Забезпечення
%
100
100
100
100
100
100
дітей
препаратами
для
профілактики
опортуністични
х інфекцій
3. Забезпечення
%
1
1
1
1
1
2
Збільшен
хворих
ня на 1%
дорослих
препаратами
для лікування
опортуністични
х інфекцій
ІІІ. Показники якості Програми
1. Смертність від на 100
1,6
1,8
1,8
1,6
1,2
1,0 Зменшен
СНІДу
тис.
ня на
нас.
0,6%
2. Відсоток
%
100
100
100
100
100
100
вагітних, що
обстежені на
ВІЛ – інфекцію
імуноферментн
им методом
3. 5% обстеження
%
5
5
5
5
5
5
різних верств
населення
області на ВІЛ

4.

5.

Відсоток дітей,
яким проведено
лікування
опортуністични
х інфекцій
Відсоток дітей,
які забезпечені
адаптованими
молочними
сумішами до 1
року

%

100

100

100

100

100

100

%

95

100

100

100

100

100

________________________________________

Збільшен
ня на 5%

Додаток 4
до Програми

Напрями реалізації та заходи районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2020-2024 роки

№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання
заходу

1

2

3

4

1.

Поліпшення
лікувальнодіагностичного
процесу для
хворих на
ВІЛ/СНІД

1) активізувати роботу
кабінету “Довіра” щодо
виявлення ВІЛ-інфекції
у населення в районі

2) забезпечити
обстеження на
туберкульоз хворих з
ВІЛ-інфекцією
3) забезпечити
обстеження на ВІЛ не
менше 5% населення
району
4) забезпечити
обстеження вагітних та
дітей на ВІЛ-інфекцію

2020-2024 роки

2020-2024 роки

2020-2024 роки

2020-2024 роки

Виконавці

Джерела
фінансування

5

6

Райдержадміністрація,
КНП «Маловисківська
ЦРЛ», КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
КНП «Маловисківська
ЦРЛ», КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
КНП «Маловисківська
ЦРЛ», КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
КНП «Маловисківська
ЦРЛ», КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
»

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
грн., у тому
числі: за
роками
7

Очікуваний результат

8

Поліпшення показника виявлення
хворих на ВІЛ, при обстеженні 5%
населення району на ВІЛ

Районний
бюджет

2020 – 0,65
2021 – 1,2
2022 – 1,2
2023 – 1,2
2024 – 1,2

Поліпшення показника виявлення хворих
на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих

Поліпшення показника виявлення
ВІЛ-інфекції

Поліпшення показника виявлення
ВІЛ-інфекції

1

1

2

2

2

Забезпечення
моніторингу
епідемічної
ситуації

3

5) проводити
лікування
опортуністичних
інфекцій у дорослих
хворих на ВІЛ/СНІД
6) проводити
лікування
антиретровірусними
препаратами хворих
на ВІЛ/СНІД
дорослих та дітей
7) забезпечити
лікування
опортуністичних
інфекцій у дітей віком
до 1 року препаратом
“Бактисептол”
3

8) забезпечити
адаптованими
молочними сумішами
дітей до 1 року,
народжених ВІЛінфікованими матерями
Впровадити
рекомендовані
Українським центром
профілактики та
боротьби зі СНІДом
звітно-облікові
статистичні форми

4

5

6

2020-2024
роки

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»

За рахунок
обласного
бюджету

2020-2024
роки

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»

2020-2024
роки

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»

4

5

2020-2024 роки

КНП
Маловисківська
ЦРЛ

2020-2024 роки

КНП
Маловисківська
ЦРЛ

7

8

Зменшення смертності від
опортуністичних інфекцій на 20%.
Залучення не менше 80% від загальної
кількості ВІЛ-інфікованих, які її
потребують, до антиретровірусної
терапії та зниження на 10% рівня
смертності серед ВІЛ-інфікованих і
хворих

За рахунок
районного
бюджету

6

За рахунок
обласного
бюджету

2020 – 4,650
2021 – 5,3
2022 – 5,3
2023 – 5,3
2024 – 5,3

7

Забезпечити на 100% профілактичним
лікуванням дітей, народжених віл ВІЛінфікованих матерів

8

Забезпечити харчуванням дітей народжених
від ВІЛ – інфікованих матерів на 100% та
зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини

Забезпечення контролю за процесом
лікування хворих на ВІЛ/СНІД

3

Запобігання
поширенню ВІЛінфекції серед
молоді та груп
ризику

1) забезпечити доступ
осіб, що перебувають на
обліку в лікувальнопрофілактичних
закладах району до
добровільного
консультування і
тестування на ВІЛінфекції
2) забезпечити доступ
до замісної
підтримуючої терапії
ВІЛ-інфікованих осіб споживачів ін'єкційних
наркотиків

2020-2024 роки

КНП
Маловисківська
ЦРЛ

Своєчасне виявлення хворих на ВІЛ/СНІД

2020-2024 роки

КНП
Маловисківська
ЦРЛ

Залучення до замісної підтримуючої терапії
не менш як 10 ВІЛ-інфікованих осіб –
споживачів ін'єкційних наркотиків

КНП «Маловисківська
ЦРЛ», КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,

4.
Поліпшення
санітарноосвітньої роботи
серед населення
з питань
профілактики та
раннього
виявлення ВІЛ –
інфекції/СНІДу

1) здійснювати
висвітлення в засобах
масової інформації
матеріалів, які сприяють
інформованості
населення щодо
ВІЛ-інфекції,
профілактики та
раннього її виявлення

3) поширювати
соціальну рекламу та
друковану продукцію з
питань профілактики
ВІЛ/СНІДу

2020-2024 роки

2020-2024 роки

районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді, редакція
газети
«Маловисківські
вісті»
Районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді,
Маловисківська
районна організація
товариства
Червоного Хреста

Підвищення рівня інформованості
населення щодо ВІЛ – інфекції/ СНІДу,
профілактики та раннього виявлення

За рахунок
коштів не
бюджетних
джерел,
фондів,
громадськи
х
організацій

2020 – 1,2
2021 – 1,5
2022 – 1,5
2023 – 1,5
2024 – 2,0

Підвищення рівня інформованості
населення щодо ВІЛ – інфекції/ СНІДу,
профілактики та раннього виявлення

4) проводити акцію
«Школа проти СНІДу»

Усього,
у тому числі:

5) проводити наради та
семінари з проблем
пропаганди здорового
способу життя,
профілактики ВІЛінфекції/СНІДу серед
учнівської молоді

2020-2024 роки

РЦ СССДМ, відділ
освіти
райдержадміністрац
ії

Підвищення рівня інформованості
учнівської
молоді , зменшення ризику ВІЛінфікування серед них

2020-2024 роки

РЦ СССДМ,
відділ освіти
райдержадміністрац
ії, Маловисківське
ПТУ-16

Підвищення рівня інформованості
учнівської
молоді , зменшення ризику ВІЛінфікування серед них

38,5

Районний
бюджет

16,0

Місцевий
бюджет

20,0

Кошти не
бюджетних
джерел

2,5

__________________________________________________________

