
 

 

   Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації  

від 21.12.2015 №1251 

 

Звіт про фінансування завдань і заходів Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

в Запорізькій області на 2015-2018 роки за   ___________ місяців_________ року, тис. грн..  
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Найменування заходу Передбачено програмою Місцевий бюджет Інші джерела 

 З місцевого 

бюджету 

З інших 

джерел 
Передбачено Фактично 

профінансов

ано 

Передбаче

но 

Фактично 

профінансо

вано 
1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення роботи Центрів СНІД;  кабінетів “Довіри” /сайтів АРТ (ремонт, обладнання , 

меблі, бланки, тощо ) 

      

зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих лабораторій обласних і 

міських центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі 

шляхом закупівлі  в установленому порядку лабораторного обладнання) 

      

забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного 

контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб , а 

саме – 

- закупівля деззасобів: 

      

- Закупівля одноразового медінструментарію       

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 

      

проведення широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики 

ВІЛ/СНІДу, в тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізацій 

      

 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 

      

забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних 

профілактичних послуг,  

      

 забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної 

терапії 

      

забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, 

комплексних профілактичних послуг,  

      

забезпечення надання чоловікам, 

які мають секс з чоловіками, комплексних профілактичних послуг 
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Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, 

медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання 

службових обов’язків 

      

Швидкі тести для травмованих медичних працівників       

Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини 

шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:, у.т.ч. 

Закупівля: 

      

- швидких  тестів  для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли 

обстеження на допологовому етапі 

      

- закриті систем для забору крові/ вакутайнери/  на ВІЛ у вагітних       

- медичних  виробів одноразового використання вітчизняного виробництва 

(тільки набори для матері та дитини для пологів) 

      

- Адаптованих  молочних  суміші  для дітей народжених ВІЛ-інф. матерями       

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування 

на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп мпідвищеного ризику 

щодо інфікування ВІЛ, шляхом закупівлі: 

 

     

- Вакутайнери        

- Пробірки        

- Швидкі тести        

Заходи  лабораторного супроводу та лікування:       

- проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з 

ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами  

      

- забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим 

шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з 

ВІЛ  

      

-забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, 

супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-

інфікованих осіб  

      

-забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих       

Інші заходи.       

ВСЬОГО       

 

Головний лікар 

 

Головний бухгалтер 

 

Відповідальна особа (Прізвище Ім’я та По батькові повністю)_________________________________телефон__________________ 


