
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження Києво-Святошинської районної програми  
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки  

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Києво-Святошинському районі  
на 2012-2013 роки 

 
 

Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Києво-Святошинську районну програму забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД у Києво-Святошинському районі на 2012-2013 роки (додається). 

 
2. Рекомендувати районній державній адміністрації при остаточному її 

доопрацюванні врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних 
комісій районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання 
на сесії.  

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення (голова комісії - Бернацька В.В.). 
 

 
 
 
 

                  Голова ради                                      В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
13 грудня 2012 року 
№ 271-24-VІ 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                    рішенням ХХІV сесії Києво-Святошинської  
                                                                    районної ради VІ скликання 
                                                                    від 13.12.2012 року  № 271-24-VІ 
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1. Паспорт Програми 

 
Назва програми „Києво-Святошинська районна програма забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД у Києво-Святошинському районі на 2012-2013 роки” 
 
Дата і номер рішення про затвердження програми - 13.12.2012 року  № 271-24-VІ 
 
Підстава для розроблення (назва нормативно-правового акта і його реквізити):  
Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2009-2013 роки” 
 

1. Розробник Програми  Центральна районна лікаря Києво-
Святошинського району  

2. Відповідальний виконавець 
програми 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району  

3. Співвиконавці програми  Відділ освіти управління  
праці та соціального захисту 
населення,  
відділ  інформації та зв’язків з 
громадськістю, 
відділ у справах сім’ї та молоді 
райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб 
для молоді, 
районний відділ внутрішніх справ 
МВС України в Київській області, 
управління Державної пенітенціарної 
служби  в м. Києві та Київській 
області  

4. Головний розпорядник бюджетних 
коштів 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району  



 

 

3

 
2. Загальна частина 

 
Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду 

та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Києво-Святошинському 
районі  на 2012-2013 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію в області  
державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб 
населення у профілактиці ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД. 

 
Темпи розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІД в Києво-Святошинському 

районі  зберігають сталий рівень зростання по всіх адміністративних територіях 
району. Станом на 01.01.2012, за весь період епідеміологічного нагляду, в 
Києво-Святошитнському районі  зареєстровано 92 випадки ВІЛ-інфікованих 
осіб, в т.ч. народжені від ВІЛ-інфікованих матерів 8 дітей. За 2011 рік в Києво-
Святошинському районі  зареєстровано 27 (2010 рік - 24) нових випадків 
інфікування ВІЛ.  

Станом на 01.01.2012 на диспансерному спостереженні перебувають 92 
ВІЛ-інфікованих незалежно від стадії захворювання, показник поширеності 
ВІЛ у районі становить 59,8 на 100 тисяч населення.  

 
3. Мета Програми: 

 
Метою Програми є стабілізація показників епідеміологічного процесу з 

поширеності, уразливості, захворюваності, смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу 
в Києво-Святошинському районі та запобігання виникнення на території 
району випадків інфікування ВІЛ від матері до дитини та інфікування ВІЛ 
через донорську кров;  
 

4. Завдання Програми: 
 

Для досягнення мети необхідно здійснити низку профілактичних, 
лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. 

Профілактичними заходами є: 
- забезпечення первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції 

серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та 
роз'яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі 
Інтернет з пропагандою здорового способу життя, духовних, морально-
етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки; 

- профілактичні заходи серед представників груп ризику (споживачів 
ін'єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; 
звільнених від відбування покарань; осіб, які займаються проституцією; 
мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі 
із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, тощо); 

- безпека донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-
інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації; 
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- забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного 
тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп 
ризику; 

- систематичне створення радіо- і телепередач із висвітлення 
проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. 

 
Лікувальними заходами є: 
- забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з 

опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених 
Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів. 

 
Організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД: 
- надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-

психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і 
хворими на СНІД; 

- надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. 
 
Організаційні заходи: 
 
забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізованих служб і 

закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам із 
груп ризику; 

 
залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, 

соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, 
представників бізнесу, громадських та релігійних організацій. 

 
забезпечення отримання хворими на ко–інфекцію „ВІЛ/СНІД та 

туберкульоз” кваліфікованої медичної допомоги; 
 
об’єднання всіх ланок з надання діагностичної, амбулаторної, 

стаціонарної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в єдину систему, створення КЗ 
„Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом” 
висококваліфікованим базовим лікувальним закладом для пацієнтів означеної 
патології Київської області. 

  
5. Фінансове забезпечення Програми 

 
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також заінтересованих 
суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських та 
міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених законодавством 
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6. Правова база 
 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки” 

 Закон України  „Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 
віруcу імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які 
живуть з ВІЛ” 

 Наказ МОЗ України від 04.07.2012 № 487„Про затвердження 
Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-
інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД в Україні у ІІ - ІV кварталі 2012 року -  І кварталі 2013 року” 

 Наказ МОЗ України від 21.03.2012 № 182 „Про затвердження форм 
первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування 
ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення” 

 Наказ МОЗ України від 09.02.2012 № 97 „Про затвердження 
Національного плану моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної 
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки” 

 Наказ МОЗ України від 27.09.2011 № 623 „Про впровадження 
пілотного проекту „Забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до 
дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною 
залежністю та народжених ними дітей” 

 Наказ МОЗ України від 21.12.2010 № 1141 „Про затвердження 
Порядку проведення тестування на ВІЛ - інфекцію та забезпечення якості 
досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування                      
на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення” 

 
7. Прогноз результатів виконання Програми 

 
Виконання заходів Програми дасть змогу: 
- забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів 

за програмами формування здорового способу життя і профілактики                  
ВІЛ- інфекції/СНІДу; 

- удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб 
віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо 
безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60% кількість осіб, 
які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції 
статевим шляхом; 

- забезпечити антиретровірусною терапією не менш як 80% хворих на 
ВІЛ-інфекцію/СНІД, які її потребують; 

- охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 
60% представників груп ризику; 
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- забезпечити лабораторний контроль якості лікування хворих на ВІЛ- 
інфекцію/СНІД при 100% фінансуванні закупівлі медикаментів та реагентів для 
проведення дослідження; 

- знизити на 10% рівень смертності серед інфікованих і хворих на СНІД; 
знизити до 2% рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; забезпечити у 
100% дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення 
випадків інфікування; 

- удосконалити систему добровільного консультування та тестування, з 
метою діагностики хвороби на початкових стадіях; 

- забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з 
надання медичних соціальних послуг ВІЛ-інфікованим; 

- забезпечити навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, 
залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до 
міжнародних стандартів; 

- за період реалізації Програми очікується значне зниження впливу 
негативних проявів, що уповільнюють демографічні і соціально-економічні 
процеси розвитку в області. 
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8. Заходи щодо виконання завдань Програми  
 

№ 
п/п Найменування заходу Термін 

виконання Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. 

Забезпечення діяльності Координаційної  ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при 
райдержадміністрації з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу.  

2012-2013 роки 

Райдержадміністрація 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району  

2. Впровадження стандартів надання соціальних послуг 
представникам груп ризику. 2012-2013 роки  Центральна районна лікарня Києво-

Святошинського району 

3. Здійснення інфекційного контролю в закладах охорони 
здоров'я усіх форм власності та соціальних служб. 2012-2013 роки  Центральна районна лікарня Києво-

Святошинського району 

4. 
Проведення поведінкових досліджень у групах ризику та 
здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за 
поширенням ВІЛ-інфекції.  

2012-2013 роки  
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району. Рай СЕС 

5. 

Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя 
в учнів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, 
забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними 
матеріалами. 

2012-2013 роки   

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району. Рай СЕС 

6. 
Підготовка спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді з питань профілактики та соціальної 
підтримки. 

2012-2013 роки  
Районний центр соціальних служб 
для молоді, Центральна районна 
лікарня Києво-Святошинського 
району 

7. 
Проведення навчання працівників системи соціальної сфери 
та державних інспекторів з охорони праці з питань 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркозалежності. 

2012-2013 роки  

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації, Центральна 
районна лікарня Києво-
Святошинського району  
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8. 

Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що 
ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і 
пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, 
морально-етичні та культурні цінності, відповідальну 
поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та 
Інтернет мережі.  

2012-2013 роки 

Відділ освіти, відділ інформації та 
зв’язків з громадськістю 
райдержадміністрації 

9. 

Створення та поширення в засобах масової інформації 
тематичної соціальної реклами.   

2012-2013 роки   

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, відділ  
інформації та зв’язків з 
громадськістю 
райдержадміністрації, 
міськсільвиконкоми  

10. 

Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом 
пропаганди здорового способу життя серед молоді, 
проведення інформаційних, культурно-просвітницьких 
заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених 
районах та малих містах шляхом створення та поширення 
соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних 
консультаційних пунктів соціальної роботи центрів 
соціальної служби сім'ї, дітей та молоді.  

2012-2013 роки   

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, відділ  
освіти, відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю 
райдержадміністрації, районний 
центр соціальних служб для молоді, 
міськсільвиконкоми  

11. 

Запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах 
факультативного курсу для молоді "Профілактика ВІЛ-
інфекції/СНІДу", забезпечення комплектами друкованих і 
електронних навчально-методичних матеріалів.  
 

2012-2013 роки   

Відділ  освіти, райдержадміністрації, 
районний центр соціальних служб 
для молоді, Центральна районна 
лікарня Києво-Святошинського 
району. Рай СЕС. 

12. Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД.  2012-2013 роки 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю 
райдержадміністрації, 
міськсільвиконкоми  
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13. Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань 
толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.  2012-2013 роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району,  
відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю райдержадміністрації 
 
 

14. 
Проведення заходів, спрямованих на подолання проявів 
дискримінації стосовно представників груп ризику з боку 
працівників охорони здоров'я, органів праці та соціального 
захисту населення.  

2012-2013 роки 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району,  
Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації, районний  
відділ внутрішніх справ МВС в 
Київській області  

15. 
Заходи з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, 
що передаються статевим шляхом, серед представників груп 
ризику.  

2012-2013 роки  
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського райну, 
міськсільвиконкоми  

16. 
Надання споживачам ін'єкційних наркотиків соціальних 
послуг із забезпечення стерильними медичними виробами 
одноразового використання та засобами індивідуального 
захисту.   

2012-2013 роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми , неурядові 
організації (за згодою) 

17. 

Розширення сфери застосування методу замісної 
підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-
інфікування та формування прихильності до 
антиретровірусної терапії серед споживачів ін'єкційних 
наркотиків.  

2012-2013 роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми  

18. 

Сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних 
команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп 
ризику.  2012-2013 роки  

Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для молоді, 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, неурядові 
організації (за згодою) 
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19. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та 
підліткам з груп ризику.  2012-2013 роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, відділ у 
справах сім’ї, дітей та молоді 
райдержадміністрації 

20. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та 
особам, взятим під варту.  2012-2013 роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, управління 
Державної пенітенціарної служби  в 
м. Києві та Київській області 

21. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які 
займаються проституцією.   2012-2013  роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, районний 
відділ внутрішніх справ МВС 
України в Київській області, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми  

22. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які 
мають сексуальні стосунки з чоловіками.  2012-2013 роки  Центральна районна лікарня Києво-

Святошинського району 

23. 
Заходи, спрямовані на запобігання реінфікуванню ВІЛ та 
профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед 
ВІЛ-інфікованих та їх оточення ("позитивна профілактика")  2012-2013 роки  

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми  

24. 
Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від 
матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони 
здоров'я тест-системами для планового обстеження вагітних 
жінок на ВІЛ-інфекцію. 

2012-2013 роки 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми 

25. Проведення консультування та безоплатного тестування на 
ВІЛ-інфекцію різних категорій населення.   2012-2013 роки 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми 

26. 
Посилення безпеки донорства шляхом проведення 
тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-
інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-
інфекції через кров.  

2012-2013 роки 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району 
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27. 

Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними 
рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема 
медичних та соціальних працівників, засобами профілактики 
ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами.   

2012-2013 роки 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
міськсільвиконкоми 

28. 
Лабораторне супроводження антиретровірусної терапії та 
моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД.   

2012-2013 роки 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району  

29. 
Профілактика, діагностика та лікування опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії 
антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих.   

2012-2013 роки 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району 

30. Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. 2012-2013 роки Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району 

31. Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень 
при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції.  2012-2013 роки Центральна районна лікарня Києво-

Святошинського району 

32. 

Забезпечення проведення лабораторного супроводження 
антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, 
профілактики, діагностики та лікування опортуністичних 
інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які 
перебувають в установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах.  

2012-2013 роки 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, управління 
Державної пенітенціарної служби 
України в Києві та Київській 
області. 

33. 
Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з 
лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам 
ін'єкційних наркотиків.  

2012-2013 коки 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району 

34. 

Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і 
догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і 
дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення 
діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання 
соціальних послуг. 

2012-2013 роки 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, управління 
праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний  
центр соціальних служб для молоді 
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35. 

Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також дітей, народжених від 
ВІЛ-інфікованих матерів. 

2012-2013 роки 

Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для молоді, 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району. 

 
 


