
 
УКРАЇНА 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від «__» _____________ 2015 року       № ____ 
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження міських заходів 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,  
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих  і 
 хворих на СНІД на 2015-2018 роки. 
 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» та рішення Кіровоградської 
обласної ради              від 27 березня 2015 року № 719 «Про затвердження обласної цільової 
соціальної пограми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки» 

 
1. Затвердити міські заходи забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих  і хворих на СНІД на 2015-2018 роки (додаються). 
 

2.Керівникам виконавчих органів міської ради: 
- забезпечити виконання міських заходів, передбачених цим розпорядженням щодо 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД на 2015 – 2018 роки; 

- інформацію про хід  виконання міських заходів щоквартально до 01 числа 
направляти управлінню охорони здоров’я міської ради. 

 
3.Управлінню охорони здоров’я міської ради подавати узагальнену інформацію про 

стан виконання даного розпорядження департаменту охорони здоров’я Кіровоградської 
обласної державної адміністрації в установлені терміни. 
 
  4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В.  
 
 
 
 
 
Міський голова     С. ЦАПЮК 
 

 
 
 
 



Додаток  
до розпорядження міського голови 
від       грудня  2015 року № 

 
Міські заходи забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,  

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих  і 
 хворих на СНІД на 2015-2018 роки. 

 
№ 

п.п. 
Перелік заходів програми Термін 

виконання 
заходу 

Виконавці 

1 2 3 4 
Поліпшення лікувально-діагностичного процесу  

для хворих на ВІЛ/СНІД 
 

1. Активізувати роботу кабінету «Довіра» 
щодо виявлення ВІЛ-інфекції у 
населення міста. 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

2.  Забезпечити обстеження на 
туберкульоз хворих з ВІЛ-інфекцією 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

3.  Забезпечити обстеження на ВІЛ не 
менше 5% населення міста. 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

4. Забезпечити обстеження вагітних та 
дітей на ВІЛ-інфекцію 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

5.  Проводити лікування опортуністичних 
інфекцій у дорослих хворих на 
ВІЛ/СНІД 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

6.  Проводити лікування 
антиретровірусними препаратами 
хворих на ВІЛ/СНІД дорослих та дітей 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

7.  Забезпечити лікування 
опортуністичних інфекцій у дітей віком 
до І року препаратом «Бактисептол» 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

8.  Забезпечити адаптованими молочними 
сумішами дітей до І року, народжених 
ВІЛ-інфікованими матерями 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

Забезпечення моніторингу епідемічної ситуації 
1. Впровадити рекомендовані українським 

центром профілактики та боротьби зі 
СНІДом звітно-облікові статистичні 
форми 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед 
молоді та груп ризику 

1.  Забезпечити доступ осіб, що 
перебувають на обліку в лікувально-
профілактичних закладах міста до 
добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію 
 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

1 2 3 4 



2.  Забезпечити доступ до замісної 
підтримуючої терапії ВІЛ-інфікованих 
осіб – споживачів ін’єкційних 
наркотиків 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, 

міський центр соціальних служб 
сім’ї, дітей та молоді, МВ УМВС 

України в Кіровоградській області, 
громадські та благодійні організації. 

3.  Забезпечити доступ різних категорій 
населення , передусім молоді, що не 
навчається і не працює до 
інформаційно-просвітницьких заходів 
спрямованих на зменшення 
поширеності інфікування  ВІЛ/СНІД та 
пропаганди здорового способу життя. 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, відділ у справах сім’ї 

та молоді міської ради, міський 
центр соціальних служб сім’ї, дітей 

та молоді, МВ УМВС України в 
Кіровоградській області, громадські 

та благодійні організації. 
Поліпшення матеріально-технічної бази регіональної лабораторії з 

діагностики  ВІЛ/СНІДу. 
 

1.  Придбати побутові холодильники для 
зберігання лікарських засобів 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради. 

Поліпшення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань  
профілактики та раннього виявлення ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

1.  Здійснювати висвітлення в засобах 
масової інформації матеріалів, які 
сприяють інформованості населення 
щодо ВІЛ-інфекції, профілактики та 
раннього виявлення ВІЛ-інфекції. 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, управління освіти 

міської ради, відділ у справах сім’ї 
та молоді міської ради, міський 

центр соціальних служб сім’ї, дітей 
та молоді, МВ УМВС України в 

Кіровоградській області, громадські 
та благодійні організації 

2.  Забезпечити навчання вчителів-
тренерів щодо впровадження 
превентивних проектів «Рівний-
рівному», «Школа проти СНІДу» та 
проекту ХОУП 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, управління освіти 

міської ради, відділ у справах сім’ї 
та молоді міської ради, міський 

центр соціальних служб сім’ї, дітей 
та молоді, МВ УМВС України в 

Кіровоградській області, громадські 
та благодійні організації. 

3.  Проводити підготовку, підвищення 
кваліфікації заступників директорів з 
виховної роботи, вчителів з основ 
здоров’я, вчителів початкових класів, 
практичних психологів та соціальних 
педагогів навчальних закладів з питань 
пропаганди здорового способу життя, 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 
серед учнівської та студентської молоді 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я  
міської ради, управління освіти 

міської ради, відділ у справах сім’ї 
та молоді міської ради, управління 

праці та соціального захисту 
населення міської ради, міський 

центр соціальних служб сім’ї, дітей 
та молоді, МВ УМВС України в 

Кіровоградській області, громадські 
та благодійні організації. 

 
1 2 3 4 
4. Приймати участь у Всеукраїнських та 

обласних  конференціях, нарадах і 
семінарах з проблем пропаганди 

2015-2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, управління освіти 

міської ради, відділ у справах сім’ї 



здорового способу життя, профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед  учнівської та 
студентської молоді 

та молоді міської ради, управління 
праці та соціального захисту 

населення міської ради, міський 
центр соціальних служб сім’ї, дітей 

та молоді, МВ УМВС України в 
Кіровоградській області, громадські 

та благодійні організації. 
 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ  
 


