
«Обласна Цільова програма протидії 

захворюванню на туберкульоз»

Рішенням  Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року №22

продовжено термін дії обласної Цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2019 рік включно. 
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План 2018 року Профінансовано станом на 
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Обласна Цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки 

(строк дії продовжено на період до 2019 року 
рішенням обласної ради)

Тис.грн.



Захворюваність на туберкульоз

зменшилась і становить: за 2017 рік – 59,7,

за 2018 рік – 57,5 на 100 тисяч населення

(Україна за 2017 рік – 51,9).

Смертність від туберкульозу зменшилась

і становить: за 2017 рік – 7,7; за 2018 рік –

6,5 на 100 тисяч населення (Україна за 2017

рік – 7,9).

За Програмою у 2018 році на додаткове харчування для 2717 тубінфікованих дітей з

малозабезпечених сімей витрачено 1 147 947 грн

Транспортні витрати для проїзду до санаторіїв відшкодовано 71 776 грн 104 хворим

Відповідно до заходів Програми виплачуються надбавки у розмірі 25% до посадового

окладу працівникам, які мають щоденний контакт з хворими на туберкульоз на 73,6 тис. грн.

Забезпечено фінансування на перевезення працівників до місця роботи та у зворотному

напрямку) на 57,0 тис. грн.

Для придбання медикаментів у 2018 році заплановано 500,0 тис. грн., профінансовано

437,5 тис. грн.

Сума асигнувань на закупівлю ліків ІІ ряду, для лікування за допомогою рентгенологічного

дослідження та витратних матеріалів КДЛ у 2018 році зменшилась на 16,7 %.



«Обласна Цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу»

Рішенням Миколаївської обласної ради №4 від 16 квітня 

2015 року затверджена «Обласна Цільова соціальна 

програма протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки»

На виконання заходів програми у 2018 році передбачено

фінансування у розмірі 2654,6 тис. грн., доведено лімітів на

загальну суму 500,0 тис. грн.

Фактичне фінансування Програми склало 457,9 тис. грн.,

що становить 91,6% від затверджених асигнувань (економія за

результатами торгів-тендерів, проведених через систему

електронних торгів).
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Обласна Цільова соціальна програма протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки



Показник захворюваності на

ВІЛ/СНІД зменшився і

становить: за 2017 рік – 80,3; за

2018 рік – 75,2 на 100 тисяч

населення.

Показник смертності від СНІДу

склав: за 2017 рік – 11,7

за 2018 рік – 14,1 на 100 тисяч

населення.


