
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін та продовження 
строку дії на період до 2019 року 
включно обласної Цільової соціальної 
програми протидії ВІЛ-інфекції/ 
СНІДу на 2015-2018 роки   

                    Двадцять перша  
                      позачергова сесія  

                         сьомого скликання 

 
 

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 
18 грудня 2015 року №1 (зі змінами та доповненнями), відповідно до Закону 
України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", з 
метою забезпечення системи безперервного надання якісних і доступних 
послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки людей, які живуть з ВІЛ, а також цільового використання коштів 
медичної субвенції обласного рівня, передбачених на фінансування обласної 
Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015- 2018 роки 
у 2018 році, обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Продовжити строк дії обласної Цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 16 квітня 2015 року № 4, на  період до 2019 року включно. 

 
2. Внести до обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки зміни, що додаються. 
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3. Здійснити у 2018 році остаточний перерозподіл обсягу коштів, 
виділених на виконання окремих заходів вищезазначеної обласної Програми 
(додаток 1). 

 
4. Здійснювати фінансування окремих заходів Програми у 2019 році згідно 

з додатком 2. 
 
5. Обласній державній адміністрації під час підготовки обласного бюджету 

Миколаївської області на 2019 рік передбачити кошти на фінансування заходів, 
затверджених обласною Програмою, в межах фінансового ресурсу бюджету, 
визначивши головним розпорядником коштів управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 

 
6. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам 

продовжити строк дії відповідних районних і міських програм з урахуванням 
цього рішення обласної ради.  

 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму.  
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                     В.В. Москаленко 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
         Рішення обласної ради 
          
 
 
 
 

З М І Н И, 
що вносяться до обласної Цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки 
 
 

1. У пункті 5 паспорта Програми слова "управління  
Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області" замінити 
словами "Південне міжрегіональне управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України". 
 

2. У додатку 2 "Завдання і заходи з виконання обласної Цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки":  

 
1) у графі 9 "Відповідальні виконавці" слова "управління Державної 
пенітенціарної служби України в Миколаївській області" замінити словами 
"Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України"; 
 
2)  у графі 2 "Найменування заходу" захід 4 завдання 9 "Забезпечення 
охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, а також ув’язнених, дітей із сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних 
дітей, які не отримують належного батьківського піклування" розділу ІІ 
"Профілактичні завдання" викласти у такій редакції:  

 
"4) "Забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків замісною 
підтримувальною терапією та соціально-психологічним супроводом". 
 
 



 
 

Додаток 1  
до рішення обласної ради  

 
 
 

ОСТАТОЧНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ОБСЯГУ КОШТІВ,  
ВИДІЛЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ  

 

Н
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Найменування заходу 

Орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів 

для виконання 
завдань Програми 

 у 2018 році  
(тис. гривень) 

Доведено коштів для 
виконання завдань 

Програми  
у 2018 році 

(тис. гривень) 

Остаточний 
розподіл доведених 

коштів для 
виконання завдань 
Програми у 2018 

році (тис. гривень) 
 

1 2 3 4 5 

II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 
14. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення 

 1) Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для 
населення, насамперед для груп підвищеного 
ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методів імуноферментного аналізу та швидких 
тестів 
2) Забезпечення проведення обов’язкового 
тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ 
 

1365,070 
 
 
 
 
 

355,948 

126,969 0,000 
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 Продовження додатка 1 
до рішення обласної ради 

 
 

1 2 3 4 5 

15. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ),  
для представників груп підвищеного 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 антиретровірусними 
препаратами 

35,076  35,076 85,380 

 
ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 

17. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ 
 
 

 2) Забезпечення діагностики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у 
хворих на ВІЛ-інфекцію 
 

147,837 147,837 224,502 

 РАЗОМ: 1903,931 309,882 309,882 
 

 
Заступник начальника управління  
охорони здоров’я облдержадміністрації                               О.І.Черненко 

 



Додаток 2 
до рішення обласної ради 

 
 

 
Обсяг фінансування у 2019 році 

окремих заходів обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки   
 

Н
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ме
ну

ва
нн

я 
за

вд
ан

ня
 

Найменування заходу Найменування 
показника 

Значення 
показника 
на 2019 рік 

Відповідальні 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань  
у 2019 році* 

(тис. гривень) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

11. Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування  
на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини 

 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 

1,0    

 - тест-системами для 
планової серологічної 
діагностики  ВІЛ-інфекції 
вагітних жінок та їх 

Кількість 
вагітних 
жінок, 
протестованих 

11 830 Управління охорони 
здоров'я 
облдержадміністра-
ції 

Медична 
субвенція з 
державного 
бюджету 

591,142 
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Продовження додатка 2 
до рішення обласної ради 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
партнерів за допомогою 

ІФА   
місцевим 
бюджетам, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 
склався на 
початок 
бюджетного 
періоду 

14. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення 

 1) Забезпечення вільного 
доступу до безоплатного 
консультування та 
тестування на  
ВІЛ-інфекцію для 
населення, насамперед для 
груп підвищеного ризику, 
щодо інфікування ВІЛ, із 
застосуванням методів 
імуноферментного аналізу 
та швидких тестів 
2) Забезпечення проведення 
обов’язкового тестування 
донорської крові з метою 

Кількість осіб 46055 Управління охорони 
здоров'я 
облдержадміністра-
ції, голови 
райдержадміністра-
цій, міські (міст 
обласного значення) 
голови  
(за узгодженням) 
 

Медична 
субвенція, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 
склався на 
початок 
бюджетного 
періоду 

1832,884 
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Продовження додатка 2 
до рішення обласної ради 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
виявлення ВІЛ 
 

15. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим 
шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного 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 
антиретровірусними 
препаратами 

Кількість осіб 1 480 Управління охорони 
здоров'я 
облдержадміністра-
ції, голови 
райдержадміністра-
цій, міські (міст 
обласного значення) 
голови 
(за узгодженням) 
 

Медична 
субвенція, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 
склався на 
початок 
бюджетного 
періоду  

37,356 

ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

17. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ 

 2) Забезпечення діагностики 
опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на ВІЛ-
інфекцію  

Загальна 
кількість осіб  

1 480 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністра-
ції, виконавчі 
органи 

Медична 
субвенція, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 

157,446 
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Продовження додатка 2 
до рішення обласної ради 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Первомайської, 
Южноукраїнської 
міських рад  
(за узгодженням), 
голови райдерж-
адміністрацій 

склався на 
початок 
бюджетного 
періоду 

18. Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості 

 1) Забезпечення проведення 
підтверджуючих досліджень 
у разі виявлення 
серологічних маркерів до 
збудника ВІЛ-інфекції, а 
також ідентифікаційних 
досліджень під час взяття 
під медичний нагляд - 
закупівля тест-систем 
імуноферментного аналізу 
та імунного блоту для 
підтвердження наявності 
серологічних маркерів ВІЛ 
 

Кількість 
тестувань  

4636 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністра-
ції 

Медична 
субвенція, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 
склався на 
початок 
бюджетного 
періоду 

80,870 
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Продовження додатка 2 
до рішення обласної ради 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД 

19. Забезпечення доступу до безперервної  антиретровірусної терапії 
для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують 

 2) Забезпечення лікування 
та медикаментозної 
профілактики 
опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань, 
ускладнень ВІЛ-інфекції та 
хвороб, зумовлених ВІЛ, 
у ВІЛ-інфікованих осіб 
 
  

Загальна 
кількість 
курсів  

50 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністра-
ції 

Медична 
субвенція, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 
склався на 
початок 
бюджетного 
періоду 

121,606 

     РАЗОМ: 
 
У тому числі: 
медична 
субвенція, 
залишок 
медичної 
субвенції, який 
склався на 
початок 

2821,304 
 

2821,304 
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Продовження додатка 2 
до рішення обласної ради 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
бюджетного 
періоду  
 

 
 
*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів обласної Програми визначається рішенням обласної ради під час 
затвердження обласного бюджету Миколаївської області на 2019 бюджетний рік. 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління  
охорони здоров’я  облдержадміністрації                                    О.І.Черненко 
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