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питань освіти, науки, культури, 
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Про затвердження міської цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік

Розглянувши  звернення  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  освіти,  науки, 
культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 
політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства  від                        2017 року №    , відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26, ст. 32 Закону  
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  затвердження 
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 
роки», рішення  Київської  обласної  ради  від  19.05.2017 № 311-14-VII «Про затвердження 
Київської  обласної  соціальної  програми протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки», 
міська рада вирішила:

1.  Затвердити  міську  цільову  соціальну  програму  протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 
2018 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради при формуванні 
бюджету  на  2018  рік  передбачити  фінансування  заходів  Програми  в  межах  бюджетних 
призначень.

3. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми та інформувати Білоцерківську міську раду про хід її виконання.

4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з 
питань  освіти,  науки,  культури,  мови,  прав  національних  меншин,  міжнародного 
співробітництва,  інформаційної  політики,  молоді,  спорту та туризму,  соціального захисту, 
охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                Г.А. Дикий
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1.   Паспорт   міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  

на 2018 рік

1 Ініціатор розроблення Програми Постійна комісія міської ради з питань з пи-
тань  освіти,  науки,  культури,  мови,  прав  на-
ціональних  меншин,  міжнародного  співробіт-
ництва,  інформаційної  політики,  молоді, 
спорту  та  туризму,  соціального  захисту, 
охорони здоров’я, материнства та дитинства

2 Законодавча   база,  дата,  номер і  назва 
розпорядчого  документа  органу  ви-
конавчої  влади  про  розроблення  про-
грам, нормативні документи

п.  22 ч.1 ст.  26,  ст.  32 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закон 
України  «Про  затвердження  Зага-
льнодержавної  цільової  соціальної  програми 
протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  на  2014-2018 
роки», рішення  Київської  обласної  ради  від 
19.05.2017  №  311-14-VII «Про  затвердження 
Київської обласної соціальної програми проти-
дії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки»

3 Розробник програми Постійна комісія міської ради з питань з пи-
тань  освіти,  науки,  культури,  мови,  прав  на-
ціональних  меншин,  міжнародного  співробіт-
ництва,  інформаційної  політики,  молоді, 
спорту  та  туризму,  соціального  захисту, 
охорони здоров’я, материнства та дитинства

4 Відповідальні виконавці програми Управління охорони здоров’я Білоцерківської 
міської ради, відділ інформаційних ресурсів та 
зв’язків  з  громадськістю  Білоцерківської 
міської  ради,  комунальний  заклад  Білоцеркі-
вської міської ради «Білоцерківська міська лі-
карня  №3»,  комунальний  заклад  Білоцеркі-
вської  міської  ради  «Білоцерківський  поло-
говий будинок», комунальний заклад  Білоце-
рківської міської ради «Білоцерківська міська 
лікарня №4»

5 Головний  розпорядник  бюджетних  ко-
штів

Управління охорони здоров’я Білоцерківської 
міської ради

6 Термін реалізації програми 2018
7 Перелік  бюджетів,  які  беруть  участь  у 

виконанні програми 
Державний  бюджет,  обласний  бюджет, місь-
кий бюджет,  кошти Глобального фонду боро-
тьби із ВІЛ/СНІДом

8 Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  реалізації  програми 
всього, у тому числі:

244,04 тис. грн.

8.1 - коштів  міського бюджету 244,04 тис. грн.

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

На сьогодні  епідемічна ситуація  характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-
інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до 
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного 
віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з 

4



парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є ваговим чинником негативного впливу 
на трудовий ресурс міста та призводить до негативних соціально-економічних наслідків. 

Епідемічна  ситуація  з  ВІЛ–інфекції  в  м.  Біла  Церква  залишається  напруженою  і 
характеризується  поширенням  ВІЛ  серед  різних  контингентів  населення,  зростає 
кумулятивна  кількість  ВІЛ–інфікованих  осіб  і  хворих  на  СНІД,  відмічається  переважне 
ураження  осіб  працездатного  віку,  а  також  зміна  частки  шляхів  передачі  інфекції  з 
перевагою статевого шляху над парентеральним.

За період нагляду за ВІЛ-інфекцією (з 1987 року) зареєстровано 2176 випадків ВІЛ-
інфекції серед жителів нашого міста (з них 31 випадок дітей до 18 років), у тому числі 1147 
випадків захворювання на СНІД (з них 9 дітей до 18 років). 

Станом  на  01.10.2017  року  під  медичним  наглядом  Центру  СНІДу  комунального 
закладу Білоцерківської  міської  ради «Білоцерківська  міська лікарня №3» перебуває  1000 
хворих з ВІЛ-інфекцією, з діагнозом СНІД - 469 осіб. Показник поширеності ВІЛ-інфекції 
склав 490,0 на 100 тис. нас. проти 446,0 на 100 тис. нас. у попередньому році. Темп приросту 
становить 9,0%. Показник поширеності СНІДу склав 230,0 на 100 тис. нас. проти 209,6 на 
100 тис. нас. у попередньому році. Темп приросту становить 8,9%. Якщо порівнювати міські 
показники з обласними та по Україні,  то поширеність ВІЛ-інфекції  серед жителів нашого 
міста перевищує обласний в 1,3 рази (обласний 387,9 на 100 тис.нас.), по України в 1,5 рази 
(по  Україні  323,7  на  100 тис.  нас.).  Поширеність  СНІДу перевищує  обласний в  1,7  рази 
(обласний 132,1 на 100 тис. нас.), по Україні в 2,4 рази (показник по Україні 98,1 на 100 тис. 
нас.). 

За весь період нагляду померло 826 осіб, в т ч. від СНІДу 489, що становить 59,2% від 
всіх виявлених за весь період. Відсоток померлих від СНІДу поступово знижується від 65,0% 
в 2013 році до 59,2% в 2017 році.

За  9  місяців  поточного  року в  м.  Біла  Церква  спостерігається  зростання  кількості 
зареєстрованих  ВІЛ-інфікованих громадян на  35,7%. Взято на  облік  114 ВІЛ-інфікованих 
осіб (в 2016 – 84 особи) та 70 осіб з діагнозом СНІД (в 2016 – 76 осіб).

З усіх зареєстрованих випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію вікова категорія 25-49 
років складає 87,8%. Це особи, які відносяться до репродуктивної  групи,  і в порівнянні з 
минулим роком у цій групі  відмічається зниження на 2,5%. Спостерігається тенденція до 
зменшення частки випадків на ВІЛ-інфекцію/СНІД у віковій групі 15-24 роки з 5,4% в 2010 
році до 1,8% в 2017 році. Знизився показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини з 
43,3% в 2002 році до 7,0% в 2016 році.

Переважний шлях передачі ВІЛ є статевий шлях – 59,3%. Це свідчить про те, що ВІЛ-
інфекція поступово переходить із цільової групи ризику споживачів ін’єкційних наркотиків 
(СІН) на загальне населення. Парентеральний шлях передачі залишається високим - 40,2%.

Протягом  року  в  місті  проводився  сероепідемічний  моніторинг  поширеності  ВІЛ-
інфекції  серед населення різних контингентів.  Всього проведено біля 10000 скринінгових 
досліджень. Виявлено 143 позитивних результатів. Самий високий відсоток виявлених ВІЛ-
інфікованих  серед  груп  ризику  споживачів  ін’єкційних  наркотиків  (СІН)  –  21,0%,  серед 
обстежених  по  клінічних  показниках  –  8,4%,  серед  осіб,  які  мають  численні  незахищені 
статеві контакти – 4,0%. 

 Незважаючи  на  деякі  досягнення,  кількість  зареєстрованих  випадків  ВІЛ-інфекції 
щороку  збільшується.  Всі  хворі  на  ВІЛ-інфекцію  (не  зважаючи  на  кількість  СD4 клітин 
лімфоцитів)  отримують  лікування,  згідно  Загальнодержавної  програми  та  надзвичайного 
плану Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR).

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції зумовлюють такі чинники:
- недостатній рівень обізнаності загального населення в питаннях виявлення ВІЛ та 

шляхів запобігання зараженню;
-  особливості  поведінки та  способу життя  представників  груп  підвищеного ризику 

щодо інфікування ВІЛ (та їхніх статевих партнерів);
-  пізнє  виявлення  ВІЛ-інфікованих  із-за  відсутності  тест  систем  для  обстеження 

загального населення;
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- переважання статевого шляху передачі ВІЛ-інфекції  та збільшення кількості ВІЛ-
інфікованих жінок дітородного віку, що зумовлює збільшення кількості дітей, народжених 
ВІЛ-інфікованими матерями;

- недостатнє фінансування заходів протидії  поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу,  що не 
дає можливостей проводити просвітницькі заходи для загального населення .

-  високий  рівень  стигми  та  дискримінації  ВІЛ-інфікованих  і  представників  груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

3. Мета Програми

Метою Програми є запобігання та зниження рівня захворюваності  і  смертності  від 
ВІЛ-інфекції/СНІДу  шляхом  забезпечення  безперервного  надання  доступних  і  якісних 
послуг  з  профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції,  насамперед серед представників  груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а саме: 

-  забезпечення  вільного доступу до безоплатного консультування  та тестування на 
ВІЛ-інфекцію;

- обстеження жінок під час пологів, які не були обстежені на допологовому етапі;
-   сприяння  доступу  до  консультування  та  безоплатного  тестування  на  маркери 

вірусних гепатитів В і С у ВІЛ-інфікованих вагітних, з метою вибору схеми АРТ терапії;
-  забезпечення  лікування  опортуністичних  інфекцій,  супутніх  захворювань, 

ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строки виконання Програми 

Оптимальний  варіант  вирішення  проблеми  забезпечити  систему  безперервного 
надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед 
представникам  груп  підвищеного  ризику  щодо  інфікування  ВІЛ,  послуг  з  лікування  і 
підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування охорони здоров’я.

Виконання визначених Програмою заходів забезпечить:
- вільний доступ населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію 

та проведення її діагностики;
-  обстеження  жінок  під  час  пологів,  які  попередньо  не  обстежувалися  на  ВІЛ-

інфекцію на допологовому етапі;
-   доступ  до  консультування  та  безоплатного  тестування  на  маркери  вірусних 

гепатитів В і С у ВІЛ-інфікованих вагітних;
- лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб, супутніх захворювань, 

ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ. 

Всього, тис. грн.
Обсяг ресурсів, у т.ч
- коштів  міського бюджету 244,04

5  .   Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  
Основними завданнями Програми є:
-  зменшити кількість  нових випадків  інфікування  ВІЛ-інфекцією серед представників 

груп підвищеного ризику;
- унеможливити інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
- забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до 

участі у профілактичних програмах;
- забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом Центру 

СНІДу комунального закладу Білоцерківської  міської ради «Білоцерківська міська лікарня 
№3» лікуванням опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекцій, 
хвороб зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб; 
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- забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії 
людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують за рахунок державного 
бюджету, Глобального Фонду та Програми «РЕРFAR»;

- зменшити на 25% смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією 
ВІЛ/туберкульоз;

- залучати до постійної участі в програмі замісної підтримувальної терапії споживачів 
опоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують на базі комунального закладу Білоце-
рківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4»;

- розвинути в населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та представни-
ків груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити рівень їх дискримінації.

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено забезпечення:

-  вільного  доступу  населення  до  послуг  з  консультування,  тестування  на  ВІЛ-
інфекцію та проведення її діагностики;

-  обстеження  жінок  під  час  пологів,  які  попередньо  не  обстежувалися  на  ВІЛ-
інфекцію на допологовому етапі;

-   доступу  до  консультування  та  безоплатного  тестування  на  маркери  вірусних 
гепатитів В і С у ВІЛ-інфікованих вагітних;

- лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб, супутніх захворювань, 
ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ. 
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Обсяги фінансування



міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2018 рік

Назва Одиниці 
виміру

Орієнтовна вартість 
за 1 одиницю

(тис. грн.)

2018

К-ть
Орієнтовна 

вартість
(тис. грн.)

2.1. Безоплатне тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищено-
го ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та 
швидких тестів.
Придбання тест-систем 
ІФА упаковки 2,88 8

23,04

Придбання швидких 
тестів шт. 0,01 1500

150,00

3.2. Забезпечення швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли 
обстеження на допологовому етапі.
Придбання швидких 
тестів шт. 0,1 60 6,00

4.2. Сприяння доступу до консультування та безоплатного тестування на маркери вірусних 
гепатитів В і С у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою вибору схеми АРТ терапії.
Придбання тестів на ге-
патит В шт. 0,15 100 1,500

Придбання тестів на ге-
патит С шт. 0,15 100 1,500

6.2. Забезпечення препаратами для лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворю-
вань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб.
Придбання лікарського 
засобу Бісепт-Фармак 
480 мг-№20

упаковки 0,035 1000 35,00

Всього 244,04
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№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Вид бюджету Орієнтований обсяг 
фінансування (тис. грн.)

2018
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.1 Забезпечення  діяльності 
Координаційної  міської  ради  з 
питань  протидії  туберкульозу  та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу

2 рази на 
рік

Заступник  міського  голови, 
управління  охорони  здоров’я 
Білоцерківської  міської  ради 
(далі - УОЗ БМР)

1.2. Забезпечення  проведення 
моніторингу та оцінки виконання 
заходів  Міської   цільової 
соціальної  програми  протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік.

2 рази на
рік

УОЗ  БМР,  Центр  СНІДу 
комунального  закладу 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»

1.3. Проведення  інформаційних 
заходів  з  питань  подолання 
стигматизації  та  дискримінації 
щодо  ВІЛ-інфікованих  осіб  та 
представників  груп  підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ

Постійно УОЗ  БМР,  відділ 
інформаційних  ресурсів  та 
зв’язків  з  громадськістю 
Білоцерківської міської ради

ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
2.1. Безоплатне  тестування  на  ВІЛ-

інфекцію  для  населення, 
насамперед для груп підвищеного 
ризику, щодо інфікування ВІЛ, із 
застосуванням  методів 
імуноферментного  аналізу  та 
швидких тестів.

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»

Місцевий 173,04

2.2 Проведення  інформаційно-
просвітницьких  кампаній, 
спрямованих  на  запобігання 
ВІЛ/СНІДу та формувати навичок 
здорового способу життя

2018 УОЗ  БМР,  Центр  СНІДу 
комунального  закладу 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»
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2.3 Забезпечення  охоплення 

споживачів  ін’єкційних 
наркотиків  програмами  замісної 
терапії  на  базі  комунального 
закладу  Білоцерківської  міської 
ради  «Білоцерківська  міська 
лікарня №4» 

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №4»

Державний 
бюджет

ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОФІЛАКТИКИ МАТИ ДИТИНА
3.1 Забезпечити обстеженням 

серологічною діагностикою на 
ВІЛ-інфекцію всіх вагітних жінок.

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківський  пологовий 
будинок»

Державний 
бюджет

3.2 Забезпечення швидкими тестами 
для обстеження під час пологів 
жінок, які не пройшли 
обстеження на допологовому 
етапі.

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківський  пологовий 
будинок»

Місцевий 
бюджет

6,00

3.3 Забезпечення антиретровірусной 
терапією ВІЛ-інфікованих 
вагітних до пологів і під час 
пологів, а також новонароджених 
дітей

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня  №3»,  комунальний 
заклад Білоцерківської міської 
ради  «Білоцерківський 
пологовий будинок»

Державний 
бюджет

3.4 Забезпечити адаптованими 
молочними сумішами дітей, 
народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями 

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківський  пологовий 
будинок»

Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»

Місцевий 
бюджет

Обласний 
бюджет

В межах загального обсягу 
видатків
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ІV. ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СНІДу

4.1

Забезпечення  безперешкодного 
доступу ВІЛ-інфікованих вагітних 
жінок,  які  вживають  ін’єкційні 
наркотики,  до  реабілітаційних 
програм,  замісної 
підтримувальної терапії.

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня  №3», комунальний 
заклад Білоцерківської міської 
ради  «Білоцерківський 
пологовий  будинок», 
комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №4»

Державний 
бюджет

4.2 Сприяння доступу до 
консультування та безоплатного 
тестування на маркери вірусних 
гепатитів В і С у ВІЛ-інфікованих 
вагітних з метою вибору схеми 
АРТ терапії.

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»

Місцевий 30,00

V. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1 Забезпечення лабораторного 

супроводу лікування ВІЛ-
інфекції, формування 
прихильності до 
антиретровірусної терапії та 
моніторингу її ефективності 

2018 Комунальний заклад 
Білоцерківської міської ради 
«Білоцерківська міська 
лікарня №3»

Місцевий В  межах  загального  обсягу 
видатків

5.2. Забезпечення діагностики 
опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на ВІЛ-
інфекцію

2018 Комунальний заклад 
Білоцерківської міської ради 
«Білоцерківська міська 
лікарня №3»

Місцевий В  межах  загального  обсягу 
видатків
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VІ. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ/СНІД

6.1 Забезпечення доступу дорослих і 
дітей, хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД до безперервної 
терапії антиретровірусними 
препаратами за рахунок 
державного бюджету, Глобального 
Фонду, програми PEPFAR

2018 

Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»

Державний 
бюджет,
PEPFAR 
Глобальний 
фонд

6.2. Забезпечення препаратами для 
лікування опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань, 
ускладнень ВІЛ-інфекції та 
хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-
інфікованих осіб.

2018 Комунальний  заклад 
Білоцерківської  міської  ради 
«Білоцерківська  міська 
лікарня №3»

Місцевий 
бюджет

35,00

Всього: 244,04
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7  . Координація та контроль за ходом виконання   П  рограми  

Координація  та  контроль  за  виконанням  Програми  здійснюється  міською  радою 
шляхом: 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії 
міської ради з питань з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, 
міжнародного  співробітництва,  інформаційної  політики,  молоді,  спорту  та  туризму, 
соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства; 

- постійного проведення моніторингу, здійснення аналізу виконання Програми.

Міський голова                                                                                Г.А. Дикий


