
ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 
ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  

Метою затвердження Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямі 
зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та 
смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення 
мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на 
принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з 
профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. 

План 
Виконання 

План 2019 року План на  
01.01.2020 

Виконання 2019 
року 

станом на 01.01.2020р. 
(касові видатки) 

 
2 051,600 

 
2 051,600 

 
2 004,703 

  

2019 

2051,6 
2004,7 



«ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ  
ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ» 

Захворюваність на туберкульоз 
становить:  
 
за 2018 рік – 57,5, 
 
 за 2019 рік – 54,8 на 100 тисяч 
населення (Україна за 2018 рік – 50,5). 

Смертність від туберкульозу 
становить:  
 
за 2018 рік – 7,5,  
 
за 2019 рік – 6,2 на 100 тисяч 
населення (Україна за 2018 рік – 
9,4). 
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«Обласна Цільова програма протидії  
захворюванню на туберкульоз» 

Найменування 
програми 

 Заходи, що виконуються в 
рамках програми по джерелу 

фінансування 

Затверджено 
на 2019 рік з 
урахуванням 

змін 

Уточнений 
розпис на 

звітний 
період 

Профінансов
ано за 

звітний 
період 

Відхиле
ння 

Відсоток 
виконання 

до плану  
на 2019 рік 

Відсоток 
виконанн
я до плану 
по періоду 

Обласна цільова 
соціальна 
програма 
протидії 

захворюванню 
на туберкульоз 
на 2013 - 2016 
роки (строк дії 
продовжено на 
період до 2019 
року рішенням 
обласної ради) 

 - організація трудового процесу 
діагностично-лікувальних заходів 
на стаціонарному етапі 
(забезпечення перевезення 
працівників до місця роботи та у 
зворотному напрямку)                                                                                             
(Обласний бюджет) 

800,000 800,000 773,546 26,454 96,7 96,7 

 - закупівля протитуберкульозних 
ліків ІІ ряду, для ефективного 
лікування за допомогою 
рентгенологічного дослідження 
та витратних матеріалів для КДЛ, 
придбання засобів захисту                                                                                                             
(Медична субвенція) 

500,000 500,000 479,657 20,343 95,9 95,9 

 - виплата надбавки в розмірі 25% 
до посадового окладу. 
Укомплектування 
протитуберкульозних закладів 
області лікарями - фтизіаторами 
та середнім медичним персоналом 
відповідно до потреби, здійснення 
надбавки до посадового окладу за 
результатами оцінки роботи.                                                                                                  
(Медична субвенція) 

751,500 751,500 751,500 0,000 100,0 100,0 

Всього по Обласній цільовій соціальній програмі 
протидії захворюванню на туберкульоз: 2 051,500 2 051,500 2 004,703 46,797 97,7 97,7 



Відповідно до заходів Програми виплачуються надбавки у розмірі 25% до 
посадового окладу працівникам, які мають щоденний контакт з хворими на 
туберкульоз 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупівля 
протитуберкульозних ліків ІІ 
ряду, для ефективного 
лікування за допомогою 
рентгенологічного 
дослідження та витратних 
матеріалів для КДЛ - 479,657 
тис. грн 

Забезпечено фінансування на перевезення 
працівників до місця роботи та у зворотному 
напрямку) на 773,546 тис.грн. 
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