
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

22.11.2018                                         № 7/56-2604
                                                                                м. Лиман

Про затвердження цільової 
соціальної Програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на території 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади 
на 2019-2020 роки

З метою зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу,
надання  якісних  і  доступних  послуг  з  профілактики  та  діагностики  ВІЛ-інфекції,
послуг  з  лікування,  догляду  і  підтримки  людей,  які  живуть  з  ВІЛ  на  території
Лиманської об’єднаної громади, в умовах реформування системи охорони здоров’я,
керуючись  п. 22 ч.  1 ст.  26,  ст.  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити цільову соціальну Програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки 
(далі — Програма) (додається)

2.  Фінансовому  управлінню  Лиманської  міської  ради  (Пилипенко),  під  час
підготовки проекту бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на
відповідні роки передбачати виділення коштів на реалізацію Програми в межах
загальних асигнувань, передбачених на охорону здоров’я

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови
Гамаюнову  Ю.М.  та  постійні  комісії  міської  ради  з  питань  освіти,  охорони
здоров’я,  культури,  фізкультури  та  спорту,  у  справах  молоді  та  соціального
захисту  населення  (Демидова)  та  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,
соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної  діяльності  та  регуляторної
політики (Коломацький).

Міський голова П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від___________№____

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Лиманської

об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки

Лиман, 2018

Паспорт
ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Лиманської



об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки

1.
Ініціатор розроблення 
Програми

Комунальний лікувально-профілактичний 
заклад «Лиманська центральна районна 
лікарня»

2. Підстава для розроблення 
Програми

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

3. Розробник Програми Комунальний лікувально-профілактичний 
заклад «Лиманська центральна районна 
лікарня»

4. Відповідальний виконавець 

Програми

Комунальний  лікувально-профілактичний
заклад  «Лиманська  центральна  районна
лікарня»

5. Учасники Програми Комунальне неприбуткове підприємство 
«Центр первинної медико-соціальної 
допомоги» Лиманської міської ради»

 Комунальний лікувально-профілактичний 

заклад «Лиманська центральна районна 

лікарня», Відокремлений  структурний 

підрозділ - Південне відділення КЛПЗ 

"Лиманська центральна районна лікарня"

управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради

 управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради,

Лиманський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді,

 Лиманське відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Донецькій області,

Лиманський міський відділ уповноваженного 

органу з питань пробації  Південно –Східного 

міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації 

(за згодою)

координаційна  рада  з  питань   протидії
туберкульозу,  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та  боротьби  з
наркоманією при Лимаській  міській раді
Громадська організація « Наша допомога»



ГО «Наша допомога»

6. Термін реалізації Програми  2019-2020 роки

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, тис.грн, 

усього.

 765 тис. грн. 

      

МЕТА ПРОГРАМИ
Метою  Програми  є  зниження  рівня  захворюваності  і  смертності  від  ВІЛ-

інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики
ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з
лікування,  догляду  і  підтримки  людей,  які  живуть  з  ВІЛ,  в  умовах  реформування
системи охорони здоров’я.

Протидія  ВІЛ-інфекції/СНІДу  є  одним  із  пріоритетних  напрямів  державної
політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку Донецької області. 

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення
ВІЛ-інфекції  серед  представників  різних  груп  населення,  насамперед  серед  груп
підвищеного  ризику  щодо  інфікування  ВІЛ,  переважним  ураженням  осіб
працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі
ВІЛ  з  парентерального  на  статевий.  Епідемія  ВІЛ-інфекції  є  вагомим  чинником
впливу  на  працездатне  населення  області  та  призводить  до  негативних  соціально-
економічних наслідків.

Проблеми,  пов’язані  з  поширенням  ВІЛ-інфекції/СНІДу,  залишаються  на
сьогодні для Лиманської об’єднаної територіальної громади (далі-ОТГ) надзвичайно
актуальними.

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції, на території Лиманської ОТГ, залишається
напруженою  у  зв’язку  із  складною  соціально-політичною  обстановкою.  Донецька
область на теперішній час є територією з високим рівнем поширеності ВІЛ - інфекції,
показник  якої  в  2,2  рази  перевищує  загальноукраїнський  рівень.  Сучасний  стан
розвитку  епідемії  ВІЛ-інфекції  в  області  та  на  території  Лиманської  ОТГ
характеризується високою активністю прихованого компонента епідемічного процесу,
який формується за рахунок недіагностованих хворих на ВІЛ-інфекцію.

Станом на  01.10.2018  року  під  медичним наглядом на  території  Лиманської
ОТГ перебуває 206 ВІЛ-інфікованих, поширеність інфекції складає 676,9 на 100 тис.
населення.  На  01.10.2018  року  під  диспансерним  наглядом  знаходиться  6  дітей  з
підтвердженим статусом.

В 2018 році на території  Лиманської  ОТГ виявлено 16 нових випадків  ВІЛ-
інфекції. Рівень захворюваності ВІЛ – 37,3 на 100 тис. населення, СНІД – 16,3.  

Прийняття  Програми  сприятиме  подальшій  стабілізації  епідемічної  ситуації,
зменшенню  соціально-економічних  наслідків  епідемії,  забезпеченню  комплексних
заходів  профілактики,  діагностики  ВІЛ-інфекції,  лікування,  догляду  та  підтримки
людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.



ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Розв’язання  проблеми можливе при функціонуванні  на території  Лиманської

ОТГ системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та
діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо
інфікування  ВІЛ,  послуг  з  лікування,  догляду  і  підтримки  ВІЛ-інфікованих осіб  у
рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

-  зміцнення  матеріально-технічної  бази  кабінету  профілактики  та  лікування
ВІЛ/СНІД  ,  з  наданням  послуг  добровільного  консультувння  та  тестування
комунального  лікувально-профілактичного  закладу  «Лиманська  центральна
районна лікарня»

-  оптимізації  системи  надання  медичної  допомоги  і  соціальних  послуг
представникам груп підвищеного ризику, їх партнерам та ВІЛ-інфікованим особам;

- дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;
-  забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на

ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;
- дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;
-  забезпечення  в  рамках  виконання  Програми  пріоритетності  охоплення

лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;
-  підвищення  ефективності  профілактичних  заходів  стосовно  представників

груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення
ВІЛ-інфекції;

- формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з
метою подолання їх дискримінації;

-  застосування  ґендерно  орієнтованого  підходу  під  час  планування  та
здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

-  залучення  громадських  організацій  до  надання  представникам  груп
підвищеного  ризику  щодо  інфікування  ВІЛ  і  людям,  які  живуть  з  ВІЛ,  послуг  з
профілактики, лікування, догляду та підтримки;

-  відновлення  міжвідомчої  взаємодії  з  метою якісного  надання  комплексних
профілактичних послуг,  забезпечення  доступності  диспансерного  спостереження за
ВІЛ-позитивними  особами,  здійснення  клініко-лабораторного  моніторингу  за
перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії;

- запровадження постійного соціального діалогу між органами державної влади,
роботодавцями, профспілками щодо проблем ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб
у  сфері  трудових  відносин  (запобігання  дискримінації,  толерантного  ставлення  до
ВІЛ-інфікованих осіб, дотримання їх прав та безпечних щодо інфікування ВІЛ умов
праці).



ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу:
зменшити  кількість  нових  випадків  інфікування  ВІЛ  серед  населення

Лиманської ОТГ;
зменшити  на  20%  кількість  нових  випадків  інфікування  ВІЛ  серед

представників груп підвищеного ризику;
забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування

ВІЛ до участі у профілактичних програмах;
забезпечити усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом

у  закладах  охорони  здоров’я,  медичною  допомогою  та  соціальними  послугами  з
догляду та підтримки;

забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної
терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

охопити  100  відсотків  учнів  загальноосвітніх  шкіл  та  студентів  навчальних
закладів  програмами  профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та  формування  у  них
здорового способу життя;

зменшити  ризик  інфікування  ВІЛ  медичних  працівників  під  час  надання
медичної допомоги пацієнтам;

сформувати серед населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ,
представників  груп  підвищеного  ризику  щодо  інфікування  ВІЛ,  знизити  рівень
дискримінації таких людей.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного
бюджету, медичної субвенції  обласного бюджету, коштів бюджету Лиманської ОТГ,
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, а також інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги видатків,  необхідних для виконання Програми, планується

коригувати щороку з урахуванням конкретних завдань та фактичних можливостей.

Програму розроблено 

Комунальним  лікувально-профілактичним  закладом  «Лиманська  центральна  
районна лікарня»

Головний лікар

КПЛЗ«Лиманська центральна районна лікарня»   В.В.Демидова

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц  



Додаток  

               до рішення Лиманської 

              міської ради 

              від_________№___________ 

Завдання та Заходи 
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є 

вкладен

ня 

коштів 

   

3) підготовка  

щороку до 01 

січня звіту 

про 

виконання 

завдань і 

заходів 

Програми у 

межах 

повноважень 

відповідно до 

плану 

моніторингу 

та оцінки 

ефективності 

виконання 

Програми 

Кількість 

звітів  

2 1 1 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня», 

Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська центральна 

районна лікарня" 

управління освіти, 

молоді  та спорту міської 

ради 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради, 

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

Не 

потребу

є 

вкладен

ня 

коштів 

   



 Лиманське відділення 

поліції Слов’янського 

відділу поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Донецькій 

області, 

Лиманський міський 

відділ уповноваженного 

органу з питань пробації  

Південно –Східного 

міжрегіонального 

управління з питань 

виконання кримінальних 

покарань та пробації (за 

згодою), 

 Координаційна рада з 

питань  протидії  

туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДу та 

боротьби з 

наркоманією при 

Лимаській  міській раді 
 

ГО «Наша допомога» 

 

2. Розвиток 

системи 

моніторинг

у і оцінки 

ефективнос

ті заходів 

протидії 

епідемії 

ВІЛ-

інфекції/СН

ІДу, що 

проводятьс

я на 

1) 

забезпечення 

проведення 

моніторингу 

та оцінки 

результатів 

виконання 

Програми 

Кількість 

звітів  

2 1 1 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня», 

Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення  

КЛПЗ "Лиманська 

центральна районна 

Не 

потребу

є 

вкладен

ня 

коштів 

   



місцевому 

рівні 
лікарня" 

 управління освіти, 

молоді  та спорту міської 

ради 

 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 Лиманське відділення 

поліції Слов’янського 

відділу поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Донецькій 

області, 

Лиманський міський 

відділ уповноваженного 

органу з питань пробації  

Південно –Східного 

міжрегіонального 

управління з питань 

виконання кримінальних 

покарань та пробації (за 

згодою), 

 координаційна рада з 

питань  протидії  

туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДу та 

боротьби з 

наркоманією при 

Лимаській  міській раді 

 

 



 

ГО «Наша допомога» 

 

3. 

Підготовка 

фахівців з 

актуальних 

питань 

протидії 

ВІЛ-

інфекції/СН

ІДу 

1) 

забезпечення 

проведення 

навчання, 

підготовки та 

перепідготовк

и з питань 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІД

у (з 

урахуванням 

гендерного 

підходу): 

 12 6 6 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня», 

Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення  

КЛПЗ "Лиманська 

центральна районна 

лікарня" 

 

Глобаль

ний 

фонд 

   

2)консультува

ння і 

тестування на 

ВІЛ (для 

медичних 

працівників); 

Кількість 

заходів  

6 3 3 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська центральна 

районна лікарня" 

 

    

3) 

профілактики 

передачі ВІЛ 

від матері до 

дитини (для 

медичних та 

соціальних 

Кількість 

осіб, які 

потрібують 

навчання 

6 3 3 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Інші 

джерела, 

не 

заборон

ені 

чинним 

законо-

   



працівників); Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська центральна 

районна лікарня" 

 

давство

м 

4. 

Формуванн

я 

толерантног

о ставлення 

до людей, 

які живуть з 

ВІЛ, та 

представни

ків груп 

підвищеног

о ризику 

щодо 

інфікування 

ВІЛ 

1) проведення 

інформаційни

х заходів з 

питань 

подолання 

стигматизації 

та 

дискримінації 

щодо ВІЛ-

інфікованих 

осіб та 

представників 

груп 

підвищеного 

ризику щодо 

інфікування 

ВІЛ:  

 6 3 3 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська центральна 

районна лікарня" 

 

Інші 

джерела, 

не 

заборон

ені 

чинним 

законо-

давство

м 

   

- конкурс 

учнівської 

творчості, 

присвячений 

Всесвітньому 

дню 

порозуміння з 

ВІЛ-

інфікованими;  

Кількість 

заходів  

2 1 1 управління освіти, 

молоді  та спорту міської 

ради 

 

Інші 

джерела,

не 

заборон

ені 

чинним 

законо-

давство

м 

   

- 

інформування 

населення 

через засоби 

масової 

інформації з 

питань 

профілактики 

Кількість 

заходів  

4 2 2  

офіційний  веб-сайт 

міської ради 

Не 

потребу

є 

вкладен

ня 

коштів 

   



ВІЛ/СНІДу, 

толерантного 

ставлення до 

людей, які 

живуть з ВІЛ, 

та 

представників 

груп 

підвищеного 

ризику. 

 2) проведення 

щорічних 

акцій до 

Всесвітнього 

дня пам'яті 

померлих від 

СНІДу та дня 

солідарності з 

ВІЛ 

позитивними 

людьми 

Кількість 

заходів  

4 2 2 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради», КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня», 

Відокремлений  структур

ний підрозділ - Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська центральна 

районна лікарня" 

  управління освіти, 

молоді  та спорту міської 

ради 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради, 

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 Лиманське відділення 

поліції Слов’янського 

відділу поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Донецькій 

області, 

Лиманський міський 

відділ уповноваженного 

органу з питань пробації  

Інші 

джерела, 

не 

заборон

ені 

чинним 

законо-

давство

м 

   



Південно –Східного 

міжрегіонального 

управління з питань 

виконання кримінальних 

покарань та пробації (за 

згодою) 

координаційна рада з 

питань  протидії  

туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДу та 

боротьби з 

наркоманією при 

Лимаській  міській раді 

 

 

 

ГО «Наша допомога» 

 

II. Профілактичні завдання 

5. 

Забезпечен

ня доступу 

та 

охоплення 

вагітних 

жінок до 

послуг з 

консультув

ання та 

тестування 

на ВІЛ-

інфекцію та 

профілакти

1) здійснення 

заходів із 

профілактики 

передачі ВІЛ-

інфекції від 

матері до 

дитини 

шляхом 

забезпечення 

закладів 

охорони 

здоров’я:  

Відсоток 

передачі 

ВІЛ-інфекції 

від матері до 

дитини 

3,0 3,1 3,0 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  стр

уктурний підрозділ 

- Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська 

центральна 

районна лікарня" 

 

Держа

вний 

бюдж

ет 

   



ки передачі 

ВІЛ від 

матері до 

дитини 

- тест-

системами 

для планової 

серологічної 

діагностики 

ВІЛ-інфекції 

вагітних 

жінок та їх 

партнерів;  

Кількість 

вагітних 

жінок, 

протестован

их за 

допомогою 

імунофермен

тного   

аналізу 

16000 800 800 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  стр

уктурний підрозділ 

- Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська 

центральна 

районна лікарня" 

 

Держа

вний 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

2)Забезпеченн

я обстеження 

вагітних:   

Усього 

обстежень 

800осіб 

Оплата 

лабораторіі-

24374,86грн 

Допоміжний 

інвентар: 

(вакуум-

тайнер, 

флакон-

пипетка) 

обстежень: 

-вакуум-

тайнер- 1од.-

15грн, 800од.-

12000грн 

- флакон 

пласт. з 

кришкою – 1 

один.-

2,4грн,800оди

н.- 1920грн 

Кількість 

вагітних 

жінок, 

протестован

их за 

допомогою 

імунофермен

тного   

аналізу 

16000 800 800 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  стр

уктурний підрозділ 

- Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська 

центральна 

районна лікарня" 

 

бюдж

ет 

Лиман

ської 

ОТГ 

72,4тис.грн 36,2тис.грн 36,2тис.грн 



- піпетка для 

зняття 

сироватки 

крові – 1 

один.- 

2,00грн, 

350грн- 

700грн 

Канцелярія( б

ланки 

направлення, 

бланки 

результатів 

тестування)-

1000грн 

 усього: 

36208грн 

- швидкими 

тестами для 

обстеження 

під час 

пологів жінок, 

які не 

пройшли 

обстеження 

на 

допологовому 

етапі;  

Кількість 

вагітних 

жінок, 

протестован

их 

швидкими 

тестами  

210 105 105 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Держа

вний 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

- тест-

системами 

для 

визначення 

вірусного 

навантаження 

та CD4;   

Кількість 

протестован

их вагітних 

ВІЛ-

позитивних 

жінок  

40 20 20 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Держа

вний 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

- 

антиретровірус

ними 

препаратами 

для про-

філактики 

Кількість 

вагітних 

ВІЛ-

позитивних 

жінок  

40 20 20 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Держа

вний 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 



передачі ВІЛ-

інфекції від 

матері до 

дитини;  

- тест-

системами та 

витратними 

матеріалами 

для 

проведення 

ранньої 

(методом 

полімеразної 

ланцюгової 

реакції) та 

серологічної 

(імунофермен

тний аналіз, 

імунний блот) 

діагностики 

ВІЛ-інфекції 

у дітей, 

народжених 

ВІЛ-

інфікованими 

матерями; 

Кількість 

протестован

их дітей, 

народжених 

ВІЛ-

позитивними 

жінками  

80 40 40 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Держа

вний 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

- 

адаптованими 

молочними 

сумішами для 

дітей першого 

року життя, 

народжених 

ВІЛ-

інфікованими 

матерями 

1пачка-

88,2грн 

1дитина-

74пачки 

6дітей-

Відсоток 

дітей, 

народжених 

ВІЛ-

інфікованими 

матерями 

(першого  

року життя), 

яких 

забезпечено  

адаптованими 

молочними 

сумішами на 

безкоштовній 

оплаті 

12 6 6 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

бюдж

ет 

Лиман

ської 

ОТГ 

78,4тис.грн 39,2тис.грн 39,2тис.грн 



444пачки-

39161грн 

2) 

запровадженн

я доступу до 

терапії 

антиретровіру

сними 

препаратами з 

ме-тою 

профілактики 

інфікування 

ВІЛ у 

дискордантни

х пар 

Відсоток 

дискордантн

их пар, яким 

забезпечено   

АРТ з метою 

профілактик

и 

інфікування 

ВІЛ 

10 5 5 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Держа

вний 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

6. 

Профілакти

ка 

інфікування 

ВІЛ на 

робочому 

місці, 

насамперед 

для 

медичних 

працівників 

1) надання 

рекомендацій 

щодо 

включення до 

колективних 

договорів 

положень з 

охорони 

праці, 

соціального 

захисту та 

обов’язкового 

спеціального 

страхування 

на випадок 

інфікування 

ВІЛ-

інфекцією з 

урахуванням 

потреб 

працівників у 

контексті 

ВІЛ-

інфекції/СНІД

у  

Відсоток 

договорів 

6 3 3 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  стр

уктурний підрозділ 

- Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська 

центральна 

районна лікарня" 

 

Не 

потре

бує 

вклад

ення 

кошті

в 

   

7. Надання 1) Відсоток 100 100 100 КЛПЗ «Лиманська Держа Централізо Централізова Централізо



медикамент

озної 

постконтакт

ної 

профілакти

ки ВІЛ-

інфікування 

особам з 

можливим 

ризиком 

інфікування 

ВІЛ 

забезпечення 

проведення 

медикаментоз

ної 

постконтактн

ої 

профілактики 

ВІЛ-

інфікування 

серед осіб з 

можливим 

ризиком 

інфікування 

ВІЛ  

забезпечення   центральна района 

лікарня» 

вний 

бюдж

ет 

ване 

постачання 

не 

постачання 

ване 

постачання 

 2) 

забезпечення 

засобами 

індивідуально

го захисту, в 

тому числі 

одноразовими

, медичних 

працівників, 

які можуть 

зазнавати 

ризику 

зараження під 

час виконання 

службових 

обов’язків: 

-1 пара 

рукавичок – 6 

грн, 2000пар -

12000грн 

-1 маска -

1,4грн,2000ма

сок- 2800грн 

Дез.засоби: 1 

саше- 

15грн,1200са

ше -18000грн 

Відсоток 

забезпечення   

100 100 100 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Відокремлений  стр

уктурний підрозділ 

- Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська 

центральна 

районна лікарня" 

 

бюдж

ет 

Лиман

ської 

ОТГ 

65,6тис.грн 32,8тис.грн 32,8тис.грн 



Усього:32,8 

тис..грн 

 

8. 

Забезпечен

ня вільного 

доступу до 

безоплатног

о 

консультув

ання та 

тестування 

на ВІЛ-

інфекцію 

населення 

1) 

забезпечення 

вільного 

доступу до 

безоплатного 

консультуван

ня та 

тестування на 

ВІЛ-інфекцію 

для 

населення, 

насамперед 

для груп 

підвищеного 

ризику, щодо 

інфікування 

ВІЛ, із 

застосування

м методів 

імунофермент

ного аналізу 

та швидких 

тестів: 

Проплата 

лабораторії- 

80,7тис.грн 

-

вакуумтайнер

и- 39,7тис.грн 

-флакон 

Кількість 

осіб  

6000 300

0 

3000 КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської 

ради» 

КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

 

Відокремлений  стр

уктурний підрозділ 

- Південне 

відділення КЛПЗ 

"Лиманська 

центральна 

районна лікарня" 

 

бюдж

ет 

Лиман

ської 

ОТГ 

257,6тис.гр

н 

128,8тис.грн 128,8тис.гр

н 



пластиковий з 

кришкою- 

6,3тис.грн 

Піпетка для 

зняття 

виворотки- 

1тис.грн 

Бланки 

направлення 

та результату 

досліджень-

1000грн 

           

9. 

Профілакти

ка 

захворюван

ості на 

вірусні 

гепатити В і 

С, інфекції, 

що 

передаютьс

я статевим 

шляхом 

(ІПСШ), 

для 

представни

ків груп 

підвищеног

о ризику 

щодо 

інфікування 

ВІЛ та ВІЛ-

інфікованих 

1) проведення 

досліджень на 

маркери 

вірусних 

гепатитів В і 

С у людей, які 

живуть з ВІЛ, 

з метою 

вибору схеми 

терапії 

антиретровіру

сними 

препаратами : 

Тест-система 

– 35грн-

600шт-

21тис.грн 

Вакуумтайнер

и-600шт- 

12тис.грн 

Пробірка 

пластикова з 

кришкою-

600шт-

1,5тис.грн 

Бланки 

Кількість 

осіб 

600 300 300 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

бюдж

ет 

Лиман

ської 

ОТГ 

71тис.грн. 35,5тис.грн 35,5тис.грн 



направлення – 

600шт- 

1тис.грн 

 

ІІІ. Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень  

10. 

Забезпечен

ня 

лабораторн

ого 

супроводу 

лікування 

ВІЛ-

інфекції, 

формування 

прихильнос

ті до 

антиретрові

русної 

терапії 

1) 

забезпечення 

лабораторног

о супроводу 

перебігу ВІЛ-

інфекції та 

моніторингу 

ефективності 

антиретровіру

сної терапії : 

Обстеження 

пацієнтів на 

СД-4,ВН, 

вірусні 

гепатити В та 

С, 

опортуністич

ні інфекції 

(212 осіб – 

850обстежень

(СД-4 та ВН 

пацієнти 

остежуються 

2 рази на рік ) 

Допоміжний 

інвентар : 

Вакуум-

тайнери -  

1один.-

30,8грн, 850 

один.- 

26175грн 

Загальна 

кількість 

осіб  

600 300 300 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

бюдж

ет 

Лиман

ської 

ОТГ 

60тис.грн 30тис.грн 30тис.грн. 



Флакон з 

кришкою – 

1один.-2,5грн, 

850 один.- 

2125грн 

Піпетка для 

зняття 

сироватки – 1 

один.- 

2грн.,850 

один.- 

1700грн 

Усього – 

30000грн 

 2)забезпеченн

я діагностики 

опортуністич

них інфекцій, 

супутніх 

захворювань 

та ускладнень 

у хворих на 

ВІЛ-інфекцію  

Загальна 

кількість 

осіб  

600 300 300 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

 

Держа

вне 

бюдж

ет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізова

не 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

IV. Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 

11. 

Забезпечення 

доступу до 

безперервної  

антиретровіру

сної терапії 

для хворих на 

ВІЛ-інфекцію, 

які цього 

потребують 

1) забезпечення 

доступу дорослих і 

дітей, хворих на 

ВІЛ-

інфекцію/СНІД, до 

безперервної 

терапії 

антиретровірусним

и препаратами 

шляхом 

планування, здійс-

нення закупівель і 

постачання 

антиретровірусних 

препаратів, 

створен-ня їх 

Загальна 

кількість 

осіб 

600 300 30

0 

КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

Державни

й 

бюджет 

Централізо

ване 

постачання 

Централізо

ване 

постачання 

Централі

зоване 

постачан

ня 



запасу та 

контролю за цільо-

вим 

використанням 

2) забезпечення 

лікування та 

медикаментозної 

профілактики 

опортуністичних 

інфекцій, 

супутніх 

захворювань, 

ускладнень ВІЛ-

інфекції та 

хвороб, 

зумовлених ВІЛ, 

у ВІЛ-

інфікованих 

осіб:Бі-септ 480 – 

1упак.-

30грн,1500упак.-

45000грн 

- Флуконазол 

100мг -1 упак-

25грн, 200упак-

5000грн 

- Азитромицин 

0,5 №3 – 1 упак-

25грн,200упак.-

5000грн 

-Ант раль – 1 

упак-

100грн,50упак.-

5000грн 

Цефтриаксон1,0 -

1фл -20грн, 

1000фл -20000грн 

Усього-80000грн 

Загальна 

кількість 

курсів 

600 300 30

0 

КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

бюджет 

Лимансько

ї ОТГ 

160тис.грн 80тис.грн 80тис.гр

н 

12. 1) забезпечення Відсоток 90 90 90 КЛПЗ «Лиманська Глоб.фонд    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи розроблені комунальним лікувально – профілактичним закладом «Лиманська центральна районна лікарня» 

Головний лікар КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня                                В.В.Демидова 

 

 

Секретар міської  ради                                                                              Т.Ю.Каракуц 

 

Забезпечення 

охоплення 

послугами з 

догляду та 

підтримки 

ВІЛ-

інфікованих 

осіб 

 

 

 

здійснення 

медико-

соціальних 

заходів із 

залучення та 

утримання ВІЛ-

позитивних 

пацієнтів за 

медичними 

програмами 

шляхом 

затвердження та 

впровадження 

соціального 

стандарту 

догляду та 

підтримки людей, 

які живуть з ВІЛ  

охопленн

я  
центральна района 

лікарня» 

 

громадські ВІЛ-

сервісні організації 

(за узгодженням) 

2) забезпечення 

організації та 

доступу до 

паліативної 

допомоги людей, 

які живуть з ВІЛ 

(у тому числі 

дітей)  

Відсоток 

охопленн

я  

90 90 90 КЛПЗ «Лиманська 

центральна района 

лікарня» 

 

громадські ВІЛ-

сервісні організації 

(за узгодженням) 

Державне 

бюджет 

   

Разом за 

програмою: 

      бюджет 

Лимансько

ї ОТГ 

765тис.грн 382,5тис.гр

н 

382,5тис.

грн 


