
      Додаток 

до рішення  міської ради 

від________2020р.  №________ 

Звіт про виконання   

Програми  «Здоров’я  мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

за  2021 рік  

 № 

з/п 

 

Назва заходу 

 

Виконавець заходів 

 

Термін 

виконан

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування Очікувані результати 

 

роки  

 

всього, тис. 

грн. 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 
 

бюджет Івано-

Франківської 

міської 

територіальної 

громади  

інші 

джерел

а  

І. Медичний супровід мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади  з важкими хронічними захворюваннями 

1.1. Забезпечення 

препаратами  для 

лікування пацієнтів з  

цукровим діабетом 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ЦПМКДД ІФМР», 

КНП «ЦПМД 

ІФМР» 

2021-

2023 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

3000,0 

 

3000,0 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Відшкоду-вання інсулінів  

профінансовано 

8995510,91 грн. з 

державного бюджету та 

456371,66 грн. з бюджету 

ІФМТГ 

З жовтня 2021 року 

відшкодування  вартості 

інсулінів проводиться за 

рахунок коштів НСЗУ 

згідно програми 

реімбурсації «Доступні 

ліки» 

2021 3000,0 3000,0 

2022 - - 

2023 - - 

1.2. Забезпечення 

препаратами  для 

лікування пацієнтів з  

нецукровим діабетом 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ЦПМКДД ІФМР», 

КНП «ЦПМД 

ІФМР» 

2021-

2023 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

200,0 

 

200,0 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

145831,90грн. (враховано в 

п. 1.11.) 

З жовтня 2021 року 

відшкодування 

2021 200,0 200,0 

2022 - - 

2023 - - 



проводиться за рахунок 

коштів НСЗУ згідно 

програми реімбурсації 

«Доступні ліки». 

1.3. Забезпечення дітей з 

цукровим діабетом 

тест-смужками, 

іншими витратними 

матеріалами, тощо 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ЦПМКДД ІФМР», 

КНП «ЦПМД 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

2400,0 

 

2400,0 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Закуплено на суму 

1 439 345,09 грн., з яких 

1 068 000,00 грн. із 

бюджету ІФМТГ 
2021 800,0 800,0 

2022 800,0 800,0 

2023 800,0 800,0 

1.4. Забезпечення 

пацієнтів з штучно 

накладеними 

отворами (стомами) 

сечоприймачами, 

калоприймачами з 

керованим 

резервуаром, 

предметами догляду 

(памперси, тощо) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ЦПМКДД ІФМР», 

КНП «ЦПМД 

ІФМР» 

2021-

2023 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

450,0 

 

450,0  

Забезпечення проводилось 

сечо- і калоприймачами з 

гуманітарної допомоги і 

закуплені за кошти 

обласного бюджету 

2021 150,0 150,0  

2022 150,0 150,0  

2023 150,0 

 

150,0 

 
 

1.5. Забезпечення 

життєво-необхідними 

медикаментами 

пацієнтів з  

муковісцидозом 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

«ЦМПД ІФМР»  

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

4000,0 

 

4000,0 

 

КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

542 967,96 грн. 2021 1200,0 1200,0 

2022 1400,0 1400,0 

2023 1400,0 1400,0 

1.6. Забезпечення 

спеціальними 

харчовими сумішами 

дітей з 

фенілкетонурією 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

«ЦМПД ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

3000,0 

 

3000,0 

 

КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

1 264 004,98 грн. 2021 1000,0 1000,0 

2022 1000,0 1000,0 

2023 1000,0 1000,0 

1.7. Забезпечення 

медикаментозними 

препаратами пацієнтів  

з гемофілією 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

300,0 

 

300,0 
 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР»:Виписано та 

відшкодовано рецептів на 

суму 194 147,12 грн. 2021 100,0 100,0 



ІФМР», КНП 

«ЦМПД ІФМР» 

2022 100,0 100,0 

2023 100,0 100,0 

1.8. Медичний супровід 

пацієнтів з 

вродженими 

імунодефіцитними 

станами, та пацієнтів з  

пересадженими 

органами 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

«ЦМПД ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч.: 

 

2400,0 

 

2400,0 

 

КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

727 062,98 грн. 

2021 800,0 800,0 

2022 800,0 800,0 

2023 800,0 800,0 

1.9. Забезпечення 

медикаментами 

пацієнтів з 

хронічними 

психічними 

хворобами, епілепсією 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

«ЦМПД ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

1500,0 

 

1500,0 

 

КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

951 008,53 грн.  

З жовтня 2021 року 

відшкодування частково 

проводиться за рахунок 

коштів НСЗУ згідно 

програми реімбурсації 

Доступні ліки». 

КНП «ЦПМД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 48950,7 

грн. 

2021 500,0 500,0 

2022 500,0 500,0 

2023 500,0 500,0 

1.10. Забезпечення 

медикаментозного 

знеболення пацієнтів з 

онкологічними 

захворюваннями 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

«ЦМПД ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

3600,0 

 

3600,0 

 

КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

1 441 354,40 грн. 

КНП «ЦПМД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 45298,8 

грн. 

2021 1200,0 1200,0 

2022 1200,0 1200,0 

2023 1200,0 1200,0 

1.11. Підтримка  пацієнтів з 

іншими важкими 

хронічними 

захворюван-нями, 

рідкісними 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

1500,0 

 

1500,0 

 

КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Виписано та відшкодовано 

рецептів на суму 

1844031,24грн 2021 500,0 500,0 

2022 500,0 500,0 



хворобами, хворобами 

обміну, тощо 

«ЦМПД ІФМР» 2023 500,0 500,0 

1.12. Забезпечення 

протезування суглобів 

(кульшових, ліктевих) 

пацієнтам пільгових 

категорій, особам з 

інвалідністю 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «МКЛ №1 

ІФМР», КНП 

«ЦМКЛ ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

900,0 

 

900,0 

 

КНП «МКЛ №1 ІФМР»:   

Придбано ендопротезів, 

металоконструкцій на 

суму 495300,0 грн 

КНП «ЦМКЛ ІФМР»:  

Забезпечено протезування  

кульшових суглобів  33 

пацієнтам пільгових 

категорій, особам з 

інвалідністю на суму 

300000,0 грн. 

2021 300,0 300,0 

2022 300,0 300,0 

2023 300,0 300,0 

1.13 Забезпечення 

пацієнтів з важкими 

хронічними серцево-

судинними 

захворюваннями 

кардіовитратними 

матерілами 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  

КНП «МКЛ №1 

ІФМР», КНП 

«ЦМКЛ ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

2400,0 

 

2400,0 

 

КНП «ЦМКЛ ІФМР»: 

Забезпечено 56 пацієнтів з 

важкими хронічними 

серцево-судинними 

захворюваннями 

кардіовитратними 

матерілами на суму 

1650000,00 грн. з бюджету 

ІФМТГ та 2716222,25 грн 

з державного бюджету 

 2021 800,0 800,0 

 2022 800,0 800,0 

 

2023 800,0 800,0 

1.14. Забезпечення 

стаціонарної медичної 

допомоги учасникам 

АТО/ООС, членам 

родин учасників 

АТО/ООС 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  

КНП «МКЛ №1 

ІФМР», КНП 

«ЦМКЛ ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

 

1500,0 

 

1500,0 

 

КНП «МКЛ №1 ІФМР»: 

Проліковано 157 пацієнтів 

на суму 368000,3 грн. 

КНП «ЦМКЛ ІФМР»: 

Стаціонарно проліковано 

96 учасників АТО/ООС на 

суму 140000,0 грн 

2021 500,0 500,0 

2022 500,0 500,0 

2023 500,0 500,0 

II. Покращення стоматологічної допомоги мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади   

окремих пільгових категорій (УБД, учасники АТО/ООС, члени родин загиблих учасників АТО/ООС,  

особи з інвалідністю І групи) 

2.1 Здійснення пільгового 

зубопротезування 

окремих пільгових 

категорій населення 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МСП ІФМР» 

2021-

2023 

2021-

2023 

в т.ч. : 

2400,0 2400,0 

 

КНП «МСП 

ІФМР»:Пільгове 

зубопротезування – 1 ос. 

на суму 3189,0грн. 2021 800,0 800,0 



2022 800,0 800,0 Санація дорослих – 1388 

осіб на суму 694234,00грн, 

уч.АТО – 1334 ос. на суму 

667222,0 грн 

Особи з інвалідністю – 54 

ос. на суму 27012,00грн. 

Хірургічна стоматологічна 

допомога дорослим – 105 

ос. на суму 40909,00 грн, 

уч. АТО- 85 ос. на суму 

36042,00грн 

Особи з інвалідністю – 20 

ос. на суму 4867,00грн 

2023 800,0 800,0 

2.2 Здійснення санації та 

ортодонтичної 

корекції  росту зубів 

дітей окремих 

пільгових категорій  

 

 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  

КНП «МСП ІФМР» 

2021-

2023 

2021-

2023 

в т.ч. : 

900,0 900,0 

 

КНП «МСП ІФМР»: 

Ортодонтичні послуги: 

-діти  з інвалідністю – 51 

ос. на суму  45171,00 грн., 

уч. АТО – 113 ос. на суму 

106126,00грн, 

- діти сироти – 7 ос. на 

суму 7327,00грн. 

-уч.ЧАЕС – 7 ос. на суму 

6465,00грн, 

-позбавлені батьківських 

прав – 2 ос. на суму 

1808,00грн., 

-санація дітей пільгових 

категорій: 

-уч.АТО – 1322 ос. на 

суму 330538,00грн,  

-уч.ЧАЕС – 95 ос. на суму 

30367,00грн., 

-діти сироти – 102 ос. на 

суму 36994,00грн., 

-позбавлені батьківських 

прав -47 ос. на суму 

14139,00грн., 

2021 300,0 300,0 

2022 300,0 300,0 

2023 300,0 300,0 



-діти з інвалідністю – 201 

на суму 92530,00грн., 

-хірургічна стом.: дітям – 

181 ос. на суму 

36696,00грн, 

-уч.АТО – 112 ос. на суму 

22475,00грн., 

-діти з інвалідністю – 53 

ос. на суму 10717,00грн., 

-діти-сироти – 14 ос. на 

суму 2912,00грн., 

-діти ЧАЕС –2 ос. на суму 

592,00грн 

III. Заходи контролю і покращення репродуктивного здоров’я мешканців Івано-Франківської міської  територіальної громади 

3.1. Забезпечення 

скринінгу 

інфекційних 

захворювань, які 

передаються статевим 

шляхом,  ВІЛ-

інфекції, вірусних 

гепатитів  серед жінок 

з груп поведінкового 

ризику  

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 

 

Заходи здійснюються  в 

межах коштів, отриманих 

за програмою державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення 

2021 

2022 

2023 

3.2. Організація і 

здійснення  заходів 

медичного проєкту 

підтримки жіночого і 

чоловічого здоров’я 

(місячник «Здоров’я 

родини») 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

ОЗ ІФМР 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

300,0 300,0  КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Профінансовано 50 000,00 

грн.КНП «МКЛ №1» - 

20 000,0грн., КНП «ЦМКЛ 

ІФМР» - 50  000,0 грн, 

КНП «ЦПМД ІФМР» - 

50 000,0 грн, КНП «МКПЦ 

ІФМР» - 50 000,0грн. 

Обстежено 1367 жінок, 

362 чоловіки. Виявлено 

277 жінок та 102 чоловіків 

із захворюваннями органів 

репродуктивної сфери, 21 

2021 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2023 100,0 100,0 



випадок підозри на 

онкологічні захворювання. 

3.3. Забезпечення 

повноцінної роботи 

Центру планування 

сім'ї в КНП «Міський 

клінічний 

перинатальний центр 

ІФМР», створення 

реєстру вагітних, 

перинатального 

реєстру 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 Заходи здійснюються  в 

межах коштів, отриманих 

за програмою державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення 
2021 

2022 

2023 

3.4. Забезпечення 

первинної 

профілактики серед 

певних категорій 

населення (підлітки, 

особи  з груп ризику, 

та ін.) небажаної 

вагітності 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР», 

КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван 

ня населення 

 Заходи здійснюються  в 

межах коштів, отриманих 

за програмою державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення 

Обстежено 1367 жінок, 

362 чоловіки. Виявлено 

277 жінок та 102 чоловіків 

із захворюваннями органів 

репродуктивної сфери, 21 

випадок підозри на 

онкологічні захворювання. 

2021 

2022 

2023 

3.5 Здійснення з заходів із 

профілактики 

передачі ВІЛ- інфекції 

від матері до дитини 

шляхом забезпечення 

«швидкими тестами» 

жінок на допологовом 

етапі, одноразовими 

оглядовими наборами 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР», 

КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 Заходи здійснюються  в 

межах коштів, отриманих 

за програмою державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення  

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Обстежено 5330 жінок з 

них ІФА 5181, швидкі –

149шт 

2021 

2022 

2023 

3.6. Здійснення медико-

соціальних заходів із 

супроводу  та 

лікування ВІЛ-

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР», 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

 КНП «МКПЦ ІФМР»: в 

ЖК №1  - 10 жінок 

поведін-кового ризику, в 

ЖК №2 – 12 жінок; 2021 



позитивних пацієнтів 

у медичних програмах 

антиретровірусної 

терапії (АРТ), замісної 

підтримувальної 

терапії  

КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД» 

2022 державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

в ЖК№3 – 11 жінок. 

2023 

IV. Заходи щодо покращення виявлення онкологічних захворювань та зниження захворюваності на онкологічні хвороби 

4.1. Забезпечення 

безкоштовного 

обстеження грудної 

залози жінкам 

репродуктивного віку  

в рамках проєкту 

«Тижневик грудної 

залози» 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР», 

КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»:  

За період проєкту 

проведено 458 УЗД 

грудних залоз, 127 

мамографій та оглянуто 

462 жінки. 

Виявлено 4 раки та 57 ін. 

захворювань грудної 

залози 

2021 

2022 

2023 

4.2. Забезпечення 

скринінгу раку шийки 

матки у жінок 

репродуктивного віку, 

в тому числі 

цитологічного 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«МКПЦ ІФМР», 

КНП «ЦПМКДД 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»:  

Всього оглянуто 15132 

жінки, 186 з яких з 

підозрою на 

онкопатологію. 

Проведено 5106 цитологій, 

виявлено  

1702 патології. 

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Оглянуто 17 985 жінок. 

Взято 7815 мазки на 

цитологічне дослідження 

(ЖК №1 – 1217, ЖК №2 – 

2882, ЖК№ 3 – 3156 та в 

стаціонарі – 560) 

2021 

2022 

2023 

4.3. Проведення 

вакцинації  дівчаток, у 

віці 10-13 років, з 

метою запобігання 

раку шийки матки 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  

КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

225,0 225,0  

- 
2021 75,0 75,0 

2022 75,0 75,0 



ІФМР» 2023 75,0 75,0 

4.4. Проведення скринінгу  

окремих онкологічних 

хвороб  з метою 

раннього виявлення 

передпухлин-них та 

пухлинних 

захворювань чоловіків 

(рак простати, прямої 

кишки, тощо) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  КНП 

«ЦПМКДД», КНП 

«ЦПМД», КНП 

«ЦМКЛ ІФМР», 

КНП «МКЛ №1 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»:  

Всього оглянуто 3812 

чоловіків, з яких у 963 осіб 

виявлено патологію. 

КНП «ЦМКЛ ІФ МР»:  

Обстежено 2945 чоловіків 

на онкопатологію, на суму 

25100,0 грн.   

Вперше діагностовано 17 

c-r сечового міхура, 16 c-r 

простати. 

2021 

2022 

2023 

4.5. Проведення скринінгу 

раку органів ротової 

порожнини 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  КНП 

«ЦПМКДД», КНП 

«ЦПМД», КНП 

«ЦМКЛ ІФМР», 

КНП «МКЛ №1 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»:  

Всього оглянуто 

стоматологами 6877 осіб, з 

яких 3928 потребують 

санації.  
2021 

2022 

2023 

4.6. Проведення оглядів 

серед школярів, 

студентів на 

виявлення ознак раку 

шкіри, меланоми 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради,  КНП 

«ЦПМКДД», КНП 

«ЦМКЛ ІФМР», 

КНП «МКЛ №1 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 Проводяться онкоогляди в 

межах коштів, отриманих 

за програмою державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення 
2021 

2022 

2023 

V. Заходи протидії поширенню туберкульозу, ко-інфекції туберкульоз+ВІЛ-інфекція, парентеральних вірусних гепатитів, 

ВІЛ-інфекції серед мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади  

5.1. Забезпечення ранньої 

діагностики 

туберкульозу шляхом 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Обстежено профілактично 

31835 осіб шляхом 



рентгенографії 

органів грудної клітки 

заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021 програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

рентгенологічного 

обстеження органів 

грудної клітки. 

КНП «ЦМКЛ ІФ МР»: 

Проведено 2257 

рентгенографій органів 

грудної клітки  з метою 

забезпечення ранньої 

діагностики туберкульозу. 

Виявлено 2 випадки 

туберкульозу. 

КНП «МКЛ №1»: 

Проведено рентгенографій 

ОГК- 17208 на суму 2 

443500,0грн. 

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Проведено 

флюрообстежень – 10020 

жінок. 

Проведено рентген органів 

грудної клітки – 530 

жінкам.   Скеровано КНП 

«ОФПЦ ІФОР» – 18 

жінкам 

2022 

2023 

5.2 Закупівля туберкуліну 

для проведення 

туберкуліно-

діагностики дітям до 

14 років 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

2400,0 2400,0  КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Закуплено туберкулін  на 

суму 378 000,00 грн. за 

кошти бюджету ІФ МТГ 2021 800,0 800,0 

2022 800,0 800,0 

2023 800,0 800,0 

5.3. Забезпечення 

медичного 

спостереження за 

пацієнтами з  

туберкульозом на 

амбулаторному етапі 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 КНП «ЦПМКДД», 

КНП «ЦПМД» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»:  

В 2021 році зареєстровано 

57 випадків захворювання 

на туберкульоз 2021 

2022 

2023 



обслуговуван

ня населення 

обслуговуванн

я населення 

5.4 Проведення 

мікроскопії 

мокротиння для 

виявлення збудника 

туберкульозу (МБТ) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 КНП «ЦПМКДД», 

КНП ЦПМД 

ІФМР» КНП 

«ЦМКЛ ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Обстежено 180 осіб 

методом мікроскопії на 

суму 16 740,00 грн. 

мокротиння для виявлення 

збудника туберкульозу, 2 

випадки з яких позитивні 

КНП «ЦМКЛ ІФ МР»: 

Проведено 30 мікроскопій 

мокротиння, виявлено 2 

позитивні випадки. 

КНП «МКЛ №1»: 

Проведено 55 мікроскопій 

на суму 6900,0грн. 

2021 

2022 

2023 

5.5. Забезпечення  

тестування 

«швидкими тестами» 

на маркери ВІЛ-

інфекції, вірусні 

гепатити осіб з груп 

поведінкового ризику, 

хворих на 

туберкульоз,  інших 

пацієнтів з груп 

ризику 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 КНП «ЦПМКДД», 

КНП ЦПМД 

ІФМР» КНП 

«ЦМКЛ ІФМР», 

КНП «МКЛ №1 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Протестовано 3535 осіб на 

ВІЛ (5 позитивних) та 

4629 на вірусні гепатити 

(33 позитивні). 

КНП «ЦМКЛ ІФМР»: 

Проведено дослідження 

«швидкими тестами» на 

маркери ВІЛ-інфекції, 

вірусні гепатити 241 особі 

з груп поведінкового 

ризику, хворих на 

туберкульоз,  інших 

пацієнтів з груп ризику. 

Позитивних результатів не 

зафіксовано. 

КНП «МКЛ №1»: 

Проведено 72 обстеження 

«швидкими тестами» на 

суму  160000,0 грн. 

2021 

2022 

2023 

5.6. Забезпечення  Управління 2021- 2021- в межах в межах  КНП «ЦМКЛ ІФ МР»:  



діагностики методом 

ІФА  пацієнтів з груп 

ризику - ВІЛ-інфекції, 

вірусних гепатитів,  

тощо 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони  

здоров’я міської 

ради 

2023 

 

2023 

в т.ч. : 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

Проведено 12 досліджень 

методом ІФА пацієнтів з 

груп ризику - ВІЛ-

інфекції, вірусних 

гепатитів,  тощо. 

Отримано 2 позитивні 

результати. Закуплено 440 

швидких тестів на 

гепатити В і С. Проведено 

808 досліджень. Виявлено 

23 позитивні результати 

гепатиту В і 33 гепатиту С. 

КНП «МКЛ №1»: 

Направлено в КНП «ОКІЛ 

ІФОР» на ІФА 38 зразків 

крові. 

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Обстежено на ВІЛ-

інфекцію в ЖК №1  - 10 

жінок поведінкового 

ризику, в ЖК №2 – 12 

жінок, в ЖК№3 – 11 

жінок. На обліку  ВІЛ 

інфіковані не 

перебувають. 

2021 

2022 

2023 

5.7 Забезпечення вільного 

доступу до 

безоплатного 

консультування і 

тестування на ВІЛ-

інфекцію населення в 

цілому, вагітних 

жінок щодо 

інфікування ВІЛ 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 КНП «ЦПМКДД 

ІФМР», КНП 

«ЦПМД ІФМР», 

КНП «МКПЦ 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Протестовано 3535 осіб на 

ВІЛ. 

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Обстежено 5330 жінок з 

них ІФА 5181, швидкі – 

149 шт. 

5.8 Забезпечення  

діагностики методом 

ІФА коронавірусної 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

 КНП «ЦМКЛ ІФМР»: 

Проведено  14521  

досліджень. 



хвороби COVID-19, 

динамічного 

спостереження (ІФА) 

за станом здоров’я 

медичних працівників 

щодо маркерів 

коронавірусної 

хвороби 

 заклади охорони  

здоров’я міської 

ради 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

КНП «МКЛ №1»: 

Обстежено 

медпрацівників на суму 

409 300,0 грн. 

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Обстежено методом ІФА 

331 медичних працівників. 

VI. Заходи профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та інфекційного контролю 

в закладах охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

6.1. Забезпечення 

дотримання вимог 

інфекційного 

контролю 

(забезпечення ЗІЗ, 

антисептиками, 

дезінфектантами, 

засобами гігієни рук, 

тощо), в тому числі 

персоналу 

лабораторій, 

підрозділів, які 

працюють з 

потенційно ВІЛ-

інфікованим 

матеріалом 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Закуплено антисептиків і 

дезсередників  на суму 

1957 801,44грн. (власні 

кошти). 

КНП «ЦПМД ІФ МР»: 

Закуплено ЗІЗ, 

антисептики, дезін-

фектанти, засоби 

гігієни рук на     20000,0 

грн. 

КНП «ЦМКЛ ІФМР»: 

Закуплено   деззасобів за 

бюджетні кошти на суму 

729 900,0 грн., за 

позабюджетні – 258 700,0 

грн.   

2021 

2022 

2023 

6.2. Здійснення заходів 

профілактики 

інфікування ВІЛ під 

час виконання 

професійних 

обов’язків, контроль 

за дотриманням 

Алгоритмів дій 

медичного персоналу 

у випадку «аварійного 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 Заходи проводяться в 

межах коштів, отриманих 

за програмою державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення 

 

2021 

2022 

2023 



контакту» та 

постконтактної 

профілак-тики ВІЛ-

інфікування 

6.3. Забезпечення 

проведення 

медикаментозної 

постконтактної 

профілактики ВІЛ-

інфікування 

медичниим 

працівникам, які 

постражадали в 

аварійних ситуаціях 

на базі 

спеціалізованих 

закладів (в т.ч. КНП 

«ІФОКІЛ ІФОР») 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради  

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 Аварійні ситуації не 

зареєстровано 

2021 

2022 

2023 

6.4. Забезпечення 

засобами 

індивідуального 

захисту, 

антисептиками, 

дезсередниками,  

медичних 

працівників, при 

виникненні 

епідемічних  

ускладнень з 

інфекційних хвороб, в 

тому числі й з 

коронавірусної 

інфекції (COVID-19) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦПМКДД ІФМР»: 

Закуплено засобів 

індивіду-ального захисту 

на суму 348 603,00 грн 

(власні кошти). 

КНП «ЦМКЛ ІФ МР»: 

Закуплено засобів 

індивіду-ального захисту 

на суму 3 110 700,0грн. за 

бюджетні кошти та 3 034 

700,0 грн за позабюджетні 

кошти. 

КНП «МКЛ №1 ІФ МР»: 

Закуплено засобів 

індивіду-ального захисту 

на суму 2 007 200,0 грн. 

2021 

2022 

2023 

6.5. Організація заходів 

інженерного 

контролю як 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

 КНП «МКЛ №1 ІФ МР»: 

Придбано бактерицидні 

опромінювачі 22 шт. на 



компонента 

інфекційного 

контролю в закладах 

охорони здоров’я 

(забезпечення 

вентиляція, 

бактерицидними 

опромінювачами, 

роз’єднання потоків 

пацієнтів, тощо) 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

суму 8580,0грн. 

КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Закуплено бактерицидні 

опромінювачі -7 шт. на 

суму 7000,0 грн 

6.6. Здійснення вакцинації 

проти гепатиту В 

медичних 

працівників, які 

працюють з кров’ю та 

її препаратами 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 не проводилась 

2021 

2022 

2023 

6.7. Здійснення вакцинації 

медичних працівників 

проти грипу 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «МКЛ №1 ІФ МР»: 

Вакциновано 125 

працівників на суму 

23 800,0 грн. 2021 

2022 

2023 

VII. Заходи з надання медичної допомоги мешканця Івано-Франківської міської територіальної громади з невиліковними захворюваннями на 

кінцевих стадіях розвитку  (паліативна допомога) 

7.1. Забезпечення 

паліативної 

стаціонарної медичної 

допомоги 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦМКЛ 

ІФМР», КНП 

«МКЛ №1 ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

 КНП «ЦМКЛ ІФ МР»:  

Забезпечено надання 

стаціонарної паліативної 

допомоги 30 пацієнтам на 

суму 548 700,0грн. 
2021 

2022 

2023 



обслуговуван

ня населення 

обслуговуванн

я населення 

7.2. Забезпечення роботи 

мобільних бригад 

паліативної допомоги 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ЦМКЛ 

ІФМР» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 КНП «ЦМКЛ ІФ МР»: 

Забезпечено роботу 

мобільних бригад 

паліативної допомоги на 

суму 235 100,0 грн. 
2021 

2022 

2023 

7.3. Закупівля медичного 

та технічного 

обладнання, предметів 

догляду для закладів 

паліативної допомоги 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

в межах 

коштів, 

отриманих за 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення 

 не проводилась 

2021 

2022 

2023 

VIII. Інформаційно-освітні заходи закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

8.1 Підтримка роботи 

офіційного веб-сайту 

Управління охорони 

здоров’я міської ради 

та  закладів охорони 

здоров’я міської ради 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

в межах 

кошторисних 

призначень,  

затверджених 

на відповід-

ний бюджет-

ний період 

в межах 

кошторисних 

призначень,  

затверджених 

на відповідний 

бюджетний 

період 

 

 

 Забезпечується 

наповнення 

інформаційним 

матеріалами сайту та Fb-

сторінку УОЗ та ЗОЗ 

ІФМР  

2021 

2022 

2023 

8.2. Підтримка медичної 

програми Управління 

охорони здоров’я 

«Школа здоров’я» 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

300,0 300,0  Забезпечено телепередачі 

2 рази на місяць з 6-

разовим повтором 

впродовж тижня 2021 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2023 100,0 100,0 

8.3 Друк  інформаційних 

буклетів, листівок, 

Управління 

охорони здоров’я 

2021-

2023 

2021-

2023 

9,0 9,0  КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Виготовлено 94 



плакатів для  

проведення проєктів 

підтримки 

репродуктивного 

здоров’я серед 

мешканців громади 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

 в т.ч. : санбюлетнів по 

структурних підрозділах 

КНП МКПЦ ІФМР 

 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.4 Друк  інформаційних 

буклетів, листівок, 

плакатів для  

проведення 

соціальних проєктів 

для дітей  з 

інвалідністю, 

особливими 

потребами (діти з 

синдромом Дауна, 

аутизмом, ін.) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  Поширення знань про 

потреби «особливих 

дітей» в громадянському 

суспільстві (всі ЗОЗ ІФ 

МР) – в он-лайн-режимі на 

сайтах і Fb-сторінках УОЗ 

та ЗОЗ ІФМР 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.5. Розроблення, видання 

інформаційних 

матеріалів для молоді 

з питань формування 

здорового способу 

життя, збереження 

репродуктивного 

здоров'я, 

попередження 

небажаної вагітності, 

тощо 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охоро-ни 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Прочитано 112 бесід, 

виготовлено  11 – 

санбюлетні, 3 виступ по 

телебаченню на тему : « 

Підготовка до пологів» та 

 «Пологи  в Україні», 

«Переваги грудного 

вигодовування» 

Проведено он-лайн-заходи 

на сайтах і Fb-сторінках 

УОЗ та ЗОЗ ІФМР 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.6. Проведення щорічних 

заходів, присвячених 

Дню 

передчаснонароджени

х дітей 

 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  Проведено он-лайн заходи 

на Fb-сторінках УОЗ 

ІФМР, КНП МКПЦ ІФМР 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.7. Розроблення, друк та 

поширення  освітніх 

Управління 

охорони здоров’я 

2021-

2023 

2021-

2023 

9,0 9,0  КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Прочитано 61 бесід  по 



матеріалів  для 

населення міста, що 

інформують про 

ризики розвитку 

злоякіс-них пухлин та 

їх профілактику, до 

Днів боротьби з 

онкозахворю-

ваннями,  раком дітей, 

боротьби з  раком 

грудної залози,  

меланомою,  

тютюнопалінням, ін) 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

 в т.ч. : структурних підрозділах 

КНП МКПЦ ІФМР,  

виготовлено 9 

санбюлетнів. 

Проведено он-лайн заходи 

на сайтах і Fb-сторінках 

УОЗ та ЗОЗ ІФМР з 

профілактики 

онкозахворювань (04 

лютого), раку дітей (15 

лютого), раку грудної 

залози (20 жовтня), 

підготовлено соціальний 

ролик до дня боротьби з 

раком грудей (20 жовтня), 

заходи профілактики 

меланоми (травень), раку 

простати у чоловіків, тощо 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.8. Проведення 

інформаційної 

підтримки 

вакцинальної кампанії 

профілактики раку 

шийки матки  

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  на сайтах і Fb-сторінках 

УОЗ ІФМР 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.9. Проведення 

комунікації та 

соціальної мобілізації 

з протидії 

захворюванню на 

туберкульоз, ВІЛ-

інфекцію, хвороби, 

що поширюються 

статевим шляхом, 

тощо 

 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  КНП «МКПЦ ІФМР»: 

Прочитано 72 бесід, 

виготовлений, 8 

санбюлетнів. 

Проведено он-лайн заходи 

до Всесвітнього дня 

боротьби з ВІЛ-інфекції на 

сайтах і Fb-сторінках УОЗ 

та ЗОЗ ІФМР 

Проведено  засідання 

Координаційної ради 

протидії ВІЛ-інфекції і 

туберкульозу ІФМР  

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 



8.10. Проведення освітньої 

роботи з питань 

протидії поширенню 

ВІЛ-інфекції в 

молодіжному 

середовищі (зустрічі, 

лекції, тренінги, 

тощо) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  КНП «МКПЦ ІФМР»:  

Виготовлено 9  

санбюлетні, прочитано 74 

бесіди 

 
2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.11 Проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

подолання стигми та 

дискримінації щодо 

ВІЛ-інфікованих осіб 

та представників груп 

підвищеного ризику 

щодо інфікування ВІЛ 

до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом, 

Дня пам'яті померлих 

від СНІДу 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  КНП «МКПЦ ІФМР»:  

Виготовлено 7 

санбюлетнів прочитано 71 

бесіди. 

Проведено он-лайн заходи 

до Всесвітнього дня 

боротьби з ВІЛ-інфекції на 

сайтах і Fb-сторінках УОЗ 

та ЗОЗ ІФМР 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.12. Проведення, зокрема, 

з використанням  

мобільної амбулаторії, 

інформаційно 

просвітницьких 

заходів, спрямованих 

на запобігання 

ВІЛ/СНІДу та 

формування навичок 

здорового способу  

життя 

 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради, БФ 

«ЗахідШанс» 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  Проведено виїзд мобільної 

амбулаторії до 

Всесвітнього дня боротьби 

з ВІЛ-на Вічевому майдані 

01 грудня за ініціативи і 

сприяння БФ «ЗахідШанс» 

2021 3,0 3,0 

2022 3,0 3,0 

2023 3,0 3,0 

8.13 Проведення 

інформаційно 

просвітницьких 

заходів, спрямованих 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

9,0 9,0  Проведено он-лайн заходи 

до Всесвітнього дня 

боротьби з гепатитами 

(липень)  та Всесвітнього 2021 3,0 3,0 



на формування 

безпечної поведінки 

серед представників 

груп високого ризику 

інфікування ВІЛ,  

вірусними 

гепатитами, 

туберкульозом 

здоров’я міської 

ради, БФ 

«ЗахідШанс» 

2022 3,0 3,0 дня боротьби з ВІЛ-

інфекції (01 грудня) на 

сайтах і Fb-сторінках УОЗ 

та ЗОЗ ІФМР 

2023 3,0 3,0 

8.14. Створення ком'юніті 

центру як єдиної 

платформи для 

співпраці усіх служб і 

відомств з питань 

протидії ВІЛ-інфекції/ 

СНІДу (розробка 

стратегії роботи 

ком'юніті центру,  

впровад-ження в 

роботу основних 

завдань   центру, 

тощо) 

Управління 

охорони здоров’я 

міської ради, 

 заклади охорони 

здоров’я міської 

ради 

2021-

2023 

 

2021-

2023 

в т.ч. : 

150,0 150,0  Питання обговорено на 

засіданні Координаційної 

ради протидії ВІЛ-інфекції 

і туберкульозу ІФМР 2021 50,0 50,0 

2022 50,0 50,0 

2023 50,0 50,0 

 

Начальник управління                                                                                                             Марія БОЙКО 

 
Тодорів Мар’яна 551896 


