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ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного та  

ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року  
 

Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Джерела фінансування Індикатор оцінки 
результатів виконання 

1 2 3 4 5

Посилення управління у сфері виконання державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
1. Розроблення та внесення на зат-
вердження обласної цільової 
соціальної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 
2018-2021 роки  

2018 рік 
(після затвердження 
загальнодержавної 

програми) 

Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

Обласний, міський, 
районний бюджети  

Затверджена програма 

2. Розроблення та внесення на зат-
вердження обласної цільової соці-
альної програми протидії ВІЛ-ін-
фекції/СНІДу на 2019-2023 роки 

2018-2019 роки Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями

Державний, місцевий 
бюджети, інші 

джерела фінансу-
вання, не заборонені 

законодавством 

Затверджена програма 
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3. Розроблення та затвердження ре-
гіональної стратегії забезпечення 
сталої відповіді на епідемію тубер-
кульозу, у тому числі хіміорези-
стентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на період до 2020 року 

31.12.2017 року Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

Не потребує 
фінансування 

Розроблення та прийнят-
тя відповідних докумен-
тів, у яких визначено ре-
гіональну та місцеву по-
літику у сфері забезпе-

чення сталої відповіді на 
епідемії туберкульозу, 
у тому числі хіміорези-

стентного, та ВІЛ-інфек-
ції/СНІДу на період до 

2020 року 
4. Забезпечення міжвідомчої коор-
динації виконання програм та захо-
дів протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу шляхом ефектив-
ної роботи регіональних та місце-
вих рад з питань протидії туберку-
льозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а та-
кож їх робочих органів 

Постійно Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

Не потребує 
фінансування 

Проведення засідань 
обласної ради з питань 

протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

робочої групи 

Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням 
1. Запровадження під час бюджет-
ного планування та підготовки 
бюджетних прогнозів на регіональ-
ному рівні принципів та методоло-
гії ефективного розподілу ресурсів 
на здійснення заходів протидії со-
ціально небезпечним захворюванням 

2018 рік Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

Не потребує 
фінансування 

Здійснення планування 
бюджетних витрат на 

заходи протидії 
соціально небезпечним 
захворюванням, підго-

товка бюджетних 
прогнозів 
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2. Забезпечення у межах наявних 
ресурсів пріоритетного планування 
та виділення коштів місцевих бюд-
жетів на здійснення заходів проти-
дії соціально небезпечним захво-
рюванням, зокрема на боротьбу з 
епідеміями туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу, виконання про-
грам замісної підтримувальної 
терапії 

Постійно Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

У межах коштів, 
передбачених у 

місцевих бюджетах 
на відповідний рік 

Забезпечення 
фінансування 

відповідних програм 
у повному обсязі 

Удосконалення процесу організацій та надання медичної допомоги і соціальних послуг 
1. Визначення пріоритетів з ураху-
ванням потреб населення у соціаль-
них послугах з профілактики тубер-
кульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, до-
гляду, соціального супроводу осіб, 
які перебувають у складних життє-
вих обставинах, спричинених захво-
рюванням на туберкульоз та ВІЛ-
інфекцію/СНІД., належать до груп 
підвищеного ризику захворювання 
на туберкульоз та інфікування ВІЛ 

Щорічно  
у І кварталі 

Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

Не потребує 
фінансування 

Розроблення регіональ-
них/місцевих планів 
надання соціальних 

послуг з профілактики 
туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, догляду, 
соціального супрово-
ду/патронажу сімей та 
осіб, які перебувають у 
складних життєвих об-
ставинах, спричинених 
захворюваннями на ту-
беркульоз та ВІЛ-інфек-
цію/СНІД, належать до 

груп підвищеного ризику 
захворювання на тубер-
кульоз та інфікування 

ВІЛ 
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2. Забезпечення планування і заку-
півлі соціальних послуг з туберку-
льозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, до-
гляду, соціального супроводу осіб, 
які перебувають у складних життє-
вих обставинах, спричинених за-
хворюванням на туберкульоз та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, належать до 
груп підвищеного ризику захворю-
вання на туберкульоз та інфікуван-
ня ВІЛ 

Постійно Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації спільно з 
виконкомами міських (міст 
обласного значення) рад, 
районними державними 

адміністраціями 

За рахунок коштів, 
передбачених у 

місцевих бюджетах 
на відповідний рік 

Проведення щорічних 
конкурсів та виділення 
бюджетних коштів для 
закупівлі соціальних 

послуг з профілактики 
туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, догляду, 
соціального супрово-
ду/патронажу сімей та 
осіб, які перебувають у 
складних життєвих об-
ставинах, спричинених 
захворюваннями на ту-
беркульоз та ВІЛ-інфек-
цію/СНІД, належать до 

груп підвищеного ризику 
захворювання на тубер-
кульоз та інфікування 

ВІЛ 
Посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Включення посад соціальних пра-
цівників до штатних розписів у 
протитуберкульозних закладах для 
формування прихильності хворих 
до лікування туберкульозу (згідно з 
потребою) 

Постійно Департамент охорони 
здоров’я обласної державної 

адміністрації, виконкоми 
міських (міст обласного 
значення) рад, районні 

державні адміністрації за 
участі громадських 

об’єднань, благодійних 
організацій  

За рахунок коштів, 
передбачених у 

місцевих бюджетах 
на відповідний рік 

Включення посад 
соціальних працівників 

до штатних розписів 
протитуберкульозних 

закладів згідно з 
потребою 
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Розширення діяльності мережі лю-
дей, що живуть з ВІЛ у містах та 
районах області  

2018 рік Обласне відділення 
Всеукраїнської благодійної 

організації людей, що 
живуть з ВІЛ 

За рахунок коштів, 
передбачених на 

діяльність обласного 
відділення Всеукраїн-

ської благодійної 
організації людей, що 

живуть з ВІЛ

Розширення діяльності 
мережі людей, що живуть 
з ВІЛ для формування 

прихильності ВІЛ-інфі-
кованих до антиретро-

вірусної терапії лікування  

 
 

Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації                  Ю. Бирка 


