
    

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації  

від 21.12.2015№ 1251 

 

 
ПЛАН 

реалізації заходів щодо забезпечення виконання Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

в Запорізькій області на 2015-2018 роки 

 
№ 

з/п 

Найменування завдань та заходів Термін 

виконання 

Виконавці 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції. 

1. Забезпечення діяльності координаційних рад з питань 

протидії соціальним хворобам при обласних та 

районних адміністраціях, міськвиконкомах та їх 

взаємодії на регіональному та місцевому рівнях 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

2. Забезпечення  проведення роз’яснювальної роботи з 

питань недопущення дискримінації на робочих місцях 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

3. Забезпечення  ефективної діяльності  тематичних 

міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

4. Розроблення регіональних цільових соціальних  

програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 

роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, 

завдань і заходів Програм 

ІV квартал 

2015-І 

квартал 

2016 року 

Начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 
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 ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

5. Подання Міністерству охорони здоров’я України  

щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і 

заходів Програми у межах повноважень відповідно до 

плану моніторингу та оцінки ефективності виконання 

Програми 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

6. Впровадження  Концепції розвитку служби СНІДу в 

умовах реформування охорони здоров’я 

 

2015 рік Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

7. Впровадження  національної  стратегії забезпечення 

доступу представників груп підвищеного ризику щодо 

інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та 

лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 

2015 рік Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

8. Впровадження  стратегії забезпечення  доступу людей, 

які живуть з ВІЛ, до паліативної та хоспісної допомоги 

в умовах реформування охорони здоров'я 

 

2015 рік Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

9. Забезпечення застосування механізму соціального 

замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів 

із залученням громадських і благодійних організацій 

2015 рік Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ 

10. Забезпечення в межах повноважень нагляду за 

дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      



 3 

охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних 

служб 

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 
11.   Удосконалення кадрового та матеріально-технічного 

забезпечення комунальних установ Запорізької 

обласної ради: «Запорізький обласний центр з 

профілактики  та боротьби зі СНІДом», 

«Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» та мережі кабінетів "Довіра» 

 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 
12 Зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих 

лабораторій комунальних установ Запорізької обласної 

ради: «Запорізький обласний центр з профілактики  та 

боротьби зі СНІДом», «Мелітопольський центр з 

профілактики та боротьби зі СНІДом» 

 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

13  Забезпечення реалізації пілотного проекту  РЕСПОНД 

щодо впровадження континууму  надання медичної 

допомоги людям, які належать до груп ризику та 

живуть з ВІЛ 

2015-

2018роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівні 

14.   Забезпечення діяльності  центру моніторингу й оцінки 

відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

регіональному рівні,  проведення моніторингу та оцінки 

виконання Обласної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки 

2015-2016 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

15. Забезпечення щорічної підготовки звітів за 

показниками Національного плану МіО ефективності 

заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

2015-2016 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

16. Проведення соціологічних, поведінкових та 

епідеміологічних  досліджень серед населення та груп 

підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

2015 рік Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
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Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

17. Забезпечення доступу до правової допомоги для людей, 

які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного 

ризику, у випадках порушення їх прав 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

18. Проведення  інформаційних  кампанії з питань 

подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-

інфікованих осіб та представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,  

КУ «Запорізький обласний центр здоров’я» ЗОР, начальник управління з питань 

охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони здоров’я 

Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 

Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення 

19 Впровадження  профілактичних  програм з питань 

формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ 

поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) з 

використанням інноваційних технологій 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР.  

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,                       

КУ «Запорізький обласний центр здоров’я» ЗОР, начальник управління з питань 

охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони здоров’я 

Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

20 Забезпечення створення та виготовлення соціальної  

реклами  та друкованої продукції з питань 

профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує 

здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-

етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, 

ґрунтується на принципах поваги прав та гідності 

людини 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,  

КУ «Запорізький обласний центр здоров’я» ЗОР 

21 Проведення  (в тому числі з використанням мобільних 

консультаційних пунктів) інформаційно-

просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,  
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ВІЛ/СНІДу  та формування навичок здорового способу 

життя 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,                        

КУ «Запорізький обласний центр здоров’я» ЗОР, начальник управління з питань 

охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони здоров’я 

Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

ІІ. Забезпечення  програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, 

дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування 

22 Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують 

належного батьківського піклування, безпритульним та 

бездоглядним дітям соціальних та профілактичних 

послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних 

заходів, у тому числі шляхом функціонування вуличних 

мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до 

молоді 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР  

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,                               

КУ «Запорізький обласний центр здоров’я» ЗОР, начальник управління з питань 

охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони здоров’я 

Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

23 Забезпечити надання споживачам ін'єкційних 

наркотиків пакету комплексних профілактичних 

послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з 

урахуванням кращого світового досвіду, на базі 

громадських організацій, мобільних пунктів та 

амбулаторій, аптек тощо   

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

24 Забезпечити охоплення споживачів ін'єкційних 

наркотиків програмами замісної підтримувальної  

терапії  

2015-2018 

роки 

Головні позаштатні спеціалісти Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації:  з лікування та профілактики СНІДу, фтизіатр, головний 

лікар КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» 

ЗОР, КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,  

генеральний директор КУ «СТМО «Фтизіатрія», начальник управління з питань 

охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони здоров’я 

Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

25 Забезпечити надання особам, які надають сексуальні 

послуги за винагороду, пакету комплексних 

профілактичних послуг, рекомендованого 

ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового 

досвіду, на базі громадських організацій, мобільних 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 
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пунктів начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

26 Забезпечити надання чоловікам, які мають секс з 

чоловіками, пакету комплексних профілактичних 

послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з 

урахуванням кращого світового досвіду, на базі 

громадських організацій, мобільних пунктів 

 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків                                                               

(у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації цих послуг через мережу центрів профілактики і  боротьби зі СНІДом                                                                

та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні 

27 Забезпечення безперешкодного  доступу ВІЛ-

інфікованих вагітних, які вживають ін’єкційні 

наркотики, до реабілітаційних програм, замісної 

підтримувальної терапії та соціального супроводу 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики                                                             

передачі ВІЛ від матері до дитини 

28 Забезпечення  закритими системами для забору крові  

для двократного планового обстеження вагітних жінок 

та жінок, які переривають вагітність 

2015-2018 

роки 

Головні лікарі КУ «Обласний перинатальний Центр» ЗОР, КУ «Мелітопольський 

центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,  начальник управління з 

питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони 

здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони 

здоров’я Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ 

«СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ТМО Михайлівського району 

29 Забезпечити вагітних ВІЛ-позитивних жінок 

медичними виробами одноразового використання 

вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини 

для пологів) в межах кошторису закладів охорони 

здоров’я 

2015-2018 

роки 

Головний лікар КУ «Обласний перинатальний Центр» ЗОР, начальник 

управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники 

відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі 

відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, 

начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ТМО 

Михайлівського району 
30 Забезпечити адаптованими молочними сумішами дітей 2015-2018 Головні лікарі комунальних установ Запорізької обласної ради: «Обласний 
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першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 

матерями, в межах кошторису закладів охорони 

здоров’я 

 

роки перинатальний Центр», «Обласна клінічна дитяча лікарня», «Запорізький 

обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко»,  начальник управління з 

питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони 

здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони 

здоров’я Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ 

«СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ТМО Михайлівського району 
31 Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на 

робочому місці для медичних працівників.  

Забезпечення  засобами індивідуального захисту 

медичних працівників 

2015-2018 

роки 

Головні лікарі обласних закладів охорони здоров’я, начальник управління з 

питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальники відділів охорони 

здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони 

здоров’я Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ 

«СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ТМО Михайлівського району 
32 Забезпечення надання медикаментозної постконтактної 

профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим 

ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого 

постачання препаратів АРТ 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування                                                                                                                                                                               

та тестування на ВІЛ-інфекцію населення 

33 Забезпечення вільного доступу до безоплатного 

консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію 

населення, шляхом закупівлі тест-систем 

2015-2018 

роки 

Головні лікар КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» ЗОР, КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» ЗОР, генеральний директор КУ « СТМО «Трансфузіологія»ЗОР 

34 Забезпечення вільного доступу до безоплатного 

консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію 

населення, шляхом закупівлі витратних матеріалів 

(закритих систем для забору крові - вакутайнерів) для 

тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім 

для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із 

застосуванням методів імуноферментного аналізу 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР,                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

35 

Забезпечити вільний доступ до безоплатного 

консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для 

населення, передусім для груп підвищеного ризику 

щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням швидких тестів 

2015-2018 

роки 

Головні лікарі КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» ЗОР, КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» ЗОР, начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької 

міської ради, начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та 

Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

36 Забезпечити проведення обов’язкового тестування 

донорської крові з  метою виявлення ВІЛ, шляхом 

закупівлі наконечників разового використання для 

дозаторів 

2015-2018 

роки 

Генеральний директор КУ « СТМО «Трансфузіологія» ЗОР 

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 
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37 

Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів 

В і С у людей, які живуть з ВІЛ,  з метою вибору схеми 

терапії  антиретровірусними препаратами 

2015-2018 

роки 

Головні лікарі КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» ЗОР, КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом» ЗОР, начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької 

міської ради, начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та 

Мелітопольської міських рад, завідуючі відділів охорони здоров’я 

Куйбишевської, Приморської райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» 

м.Енергодару, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 
ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу 

38 Забезпечення  зовнішнього  та внутрішнього контролю 

якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

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

39 Забезпечення  лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-

інфекції та моніторинг ефективності АРТ 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

40 Забезпечення  діагностики опортуністичних інфекцій, 

супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-

інфекцію  

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 
ІV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД 

41 Забезпечення  доступу дорослих та дітей, хворих на 

ВІЛ-інфекцію/СНІД,  до безперервної 

антиретровірусної терапії шляхом планування, 

здійснення закупівель і постачання АРВ-препаратів, 

створення їх запасу та контролю за цільовим 

використанням 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головний лікар                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 

V. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ 

Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб 

42  Забезпечення  організації та доступу до паліативної та 

хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому 

числі дітям) 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району  

43 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які 

можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за 

їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 
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народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що 

перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, 

під опікою, позбавлені батьківського піклування) 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

44 Забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-

інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а 

саме особам, які  щойно дізналися про свій ВІЛ-

позитивний статус, які готуються або отримують 

лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-

інфікованим особам  з поєднаною інфекцією 

ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та 

породіллям, особам, які потребують постійного догляду 

вдома або в закладах охорони здоров’я 

2015-2018 

роки 

Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я  

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу, головні лікарі                      

КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

начальник управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, 

начальники відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських 

рад, завідуючі відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрації, начальник ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головні лікарі 

ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району 

 
 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації                                                                                                                                                                                           В.І. Клименко 

 

 

 


