
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень до обласної 
Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, 

продовженої на період до 2019 року включно» 
 

1. Обґрунтування необхідності доповнення завдання обласної Цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, 
продовженої на період до 2019 року включно (далі – Програма) новим 
заходом. 

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів 
державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та 
предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених 
у глобальній стратегії ООН “90-90-90” щодо подолання ВІЛ/СНІДу у світі. 

 Відповідно до наказу управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 10.01.2019 №20-Л, з метою забезпечення надання 
якісних медичних послуг пацієнтам з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, всі пацієнти з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які мають важку супутню патологію та потребують 
інтенсивного лікування госпіталізуються до Миколаївської обласної 
інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради. На базі Миколаївської 
обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради (далі – МОІЛ) 
здійснюються консультації, лікування  та обстеження пацієнтів з ВІЛ/СНІДом 
та іншою інфекційною патологією.  

На теперішній час МОІЛ не може проводити вкрай необхідні 
дослідження для пацієнтів, а саме рентгенологічні обстеження, тому що 
наявний рентгенівський апарат (1989 року випуску) перевищив ресурс 
досліджень, неодноразово ремонтувався, але остаточно вийшов з ладу у 2018 
році і не підлягає ремонту (несправний блок автоматики, повний знос 
конденсаторів, низька діелектрична проводимось рентгенівської трубки, вже не 
виготовляються змінні частини для ремонту), здійснення на ньому обстежень є 
небезпечним для пацієнтів – про що є висновки рентген – техніка ПП 
«Оптомедсервіс – Плюс». 

Удосконалення діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам з 
ВІЛ/СНІДом неможливе без рентгенологічних досліджень на сучасному 
рентгенологічному обладнанні. Пацієнти з ВІЛ/СНІДом, які потребують 
інтенсивного лікування, або мають супутню інфекційну патологію, не можуть 
бути направлені до інших стаціонарів міста та області на обстеження, щоб не 
створювати епідемічно небезпечну ситуацію та не ставити під загрозу здоров’я 
інших пацієнтів. 

З огляду на вищеозначене, з метою цільового використання коштів 
медичної субвенції обласного рівня, місцевого бюджету та інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством, передбачених на 
фінансування Програми, доцільно доповнити додаток 2 «Завдання і заходи з 
виконання обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2015-2018 роки, продовженої на період до 2019 року включно» завдання 3 
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«Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ» новим 
заходом 4 та викласти його в такій редакції: «укомплектувати  Миколаївську 
обласну інфекційну лікарню Миколаївської обласної ради системою 
рентгенівською діагностичною».  

 
2. Обґрунтування необхідності проведення остаточного перерозподілу 
коштів, виділених на виконання окремих заходів Програми у 2019 році.  

З метою раціонального використання коштів медичної субвенції та 
надання якісних медичних послуг пацієнтам з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, 
фахівцями Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради (далі – Центр) проведено 
аналіз стану фінансування та виконання заходів обласної Цільової соціальної 
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, надходження та 
залишків витратних матеріалів для лабораторних досліджень у рамках 
централізованого постачання за 2016-2018 роки. 
 За результатами аналізу встановлено, що з урахуванням залишків, що 
склались на 01.02.2019 року через неритмічність поставок та 
широкомасштабного запровадження тестування за допомогою швидких тестів, 
Центр 100%  забезпечений за рахунок централізованого постачання 
медикаментами, тест-системами та витратними матеріалами для виконання у 
2019 році: 

- заходу 1) завдання 14 – «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» 
(для виконання у 2019 році виділено коштів 127,000 тис. грн.); 

- заходу 1) завдання 18 – «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» 
(для виконання у 2019 році виділено коштів 80,870 тис. грн.); 

- заходу 2) завдання 19 – «Забезпечення лікування та медикаментозної 
профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, 
ускладнень  ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих 
осіб» (для виконання у 2019 році виділено коштів 121,606 тис. грн.). 
 
Разом з тим, з Державного бюджету не фінансується захід 1) завдання 17 

«Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу 
ефективності антиретровірусної терапії» при тому, що кількість пацієнтів, які 
отримують антиретровірусну терапію збільшилась протягом 2015-2018 років на 
25,6% (з 4805 до 6036). 

З огляду на вищезазначене, з метою цільового використання коштів 
медичної субвенції обласного рівня, передбачених на фінансування Програми, 
доцільно провести перерозподіл обсягу коштів, виділених на фінансування 
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окремих заходів Програми у 2019 році, без зміни загального обсягу 
доведеного фінансування. Запропоновані зміни щодо проведення перерозподілу 
коштів викладені у додатку 1.   
 

3. Мета і шляхи її досягнення 
Метою придбання системи рентгенівської діагностичної для МОІЛ є 

значне покращення діагностики та лікування пацієнтів з опортуністичними 
інфекціями на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу, зниження рівня смертності від цих 
хвороб, раннє виявлення легеневого туберкульозу та недопущення 
розповсюдження соціально – небезпечних хвороб серед мешканців 
Миколаївської області, надання якісних і доступних послуг з профілактики та 
діагностики інфекційних хвороб у рамках реформування системи охорони 
здоров’я. 

Досягнення вказаної мети можливе шляхом придбання для Миколаївської 
обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради системи 
рентгенівської діагностичної. 

 
        4. Правові аспекти 

Внесення змін до Програми розроблено на виконання: 
1) законів України: 
 «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; 
«Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ) та правовий соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»; 
«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД) та соціальний захист населення»; 
2) наказів Міністерства охорони здоров’я України: 
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від 

зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків» від 
05.11.2013 №955; 

«Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення 
організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ» від 10.07.2013 №585; 

«Про затвердження Переліку та Критеріїв визначення груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ» від 08.02.2013 № 104; 

інших нормативно - правових актів. 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Фінансування заходу 4 «укомплектувати  Миколаївську обласну 

інфекційну лікарню Миколаївської обласної ради системою рентгенівською 
діагностичною»  завдання 3 «Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-
технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які 
живуть з ВІЛ» додатку 2 Програми у 2019 році планується здійснювати за 
рахунок коштів державного бюджету, залишків медичної субвенції з 
державного бюджету на початок року, обласного бюджету, міського (міст 
обласного значення) бюджету, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством. Обсяг фінансових ресурсів для придбання системи 
рентгенівської діагностичної становить 5 000, 00 тис. грн. 
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Перерозподіл фінансування окремих заходів обласної Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки у 2018 році, 
продовженої на період до 2019 року включно не потребує змін  доведеного 
загального обсягу фінансування Програми на 2019 рік. 

 
6. Очікувані результати  
Внесення змін до обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, продовженої на період до 2019 року 
включно дасть змогу: 

- зменшити ризики епідемічного розповсюдження небезпечних 
інфекційних захворювань та особливо небезпечних інфекційних захворювань; 

- забезпечити доступ пацієнтів з ВІЛ/СНІДом до рентгенологічної 
діагностики, зменшити термін перебування на стаціонарному лікуванні у 
Миколаївській обласній інфекційній лікарні за рахунок раннього виявлення  
супутньої патології; 

- забезпечити якісний лабораторний супровід пацієнтів з ВІЛ/СНІДом та 
моніторинг ефективності антиретровірусної терапії; 
  

7. Регіональний аспект 
Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 
 
8. Запобігання дискримінації 
У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 
9. Запобігання корупції 
Проекті рішення не містить ризиків вчинення корупційних 

правопорушень. 
 
10.  Громадське обговорення 
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 
         11. Оприлюднення. 

 Проект рішення обласної ради  «Про внесення змін та доповнень до 
обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-
2018 роки, продовженої на період до 2019 року включно» оприлюднено 
______________ року на офіційному сайті управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації  (http://oblzdrav.mk.gov.ua). 

 
 
Начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації                                                             П.ГЕОРГІЄВ 
 
 
"___" лютого  2019 року 


