
         ЗАТВЕРДЖЕНО 

      розпорядженням Кабінету Міністрів України 

      від _______2020р. №______ 

ПЛАН 

 заходів на 2021 – 2023 роки щодо реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року  
 

Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1.Планування, 

координація та 

розробка 

політики 

виконання 

заходів з 

протидії ВІЛ-

інфекції, 

туберкульозу та 

вірусних 

гепатитів B та С 

(далі – вірусних 

гепатитів) 

1) забезпечення міжвідомчої та 

міжсекторальної координації 

виконання програм та заходів 

протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу шляхом 

організації ефективної роботи 

Національної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, регіональних 

рад з координації дій у 

відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

МОЗ, 

Національна 

рада з питань 

протидії 

туберкульозу 

та ВІЛ-

інфекції/СНІД

у,  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

Забезпечено міжвідомчу та 

міжсекторальну координації 

виконання програм та заходів 

протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу шляхом 

організації ефективної роботи 

Національної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, регіональних рад 

з координації дій у відповідь на 

поширення туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, кількість 

затверджених щорічних звітів 

1 

 

1 

 

1 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

адміністрації 

2) забезпечення роботи 

регіональних рад з координації 

дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

Забезпечено роботу регіональних 

рад з координації дій у відповідь 

на поширення туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу, кількість  

проведених засідань регіональних 

рад в регіоні 

2 2 2       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

держ 

адміністрації 

3) забезпечення затвердження 

звітності та аналізу 

ефективності реалізації Плану 

заходів щодо реалізації 

Державної стратегії у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

туберкульозу та вірусним 

гепатитам на період до 2030 

року на 2021-2023 роки з 

урахуванням вимог 

міжнародної звітності 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Забезпечено затвердження 

звітності та аналізу ефективності 

реалізації Плану заходів щодо 

реалізації Державної стратегії у 

сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу, туберкульозу та 

вірусним гепатитам на період до 

2030 року на 2021-2023 роки з 

урахуванням вимог міжнародної 

звітності, кількість щоквартальних 

звітів 

4 4 4       

4) проведення валідації 

елімінації передачі від матері 

до дитини ВІЛ-інфекції, 

сифілісу, вірусного гепатиту В  

ЦГЗ Проведено валідацію елімінації 

передачі від матері до дитини ВІЛ-

інфекції, сифілісу, вірусного 

гепатиту В, кількість звітів 

1 1 1       

5) організація роботи 

міжвідомчої робочої групи з 

питань валідації елімінації 

передачі від матері до дитини 

ВІЛ-інфекції, сифілісу, 

вірусного гепатиту В   

МОЗ,  

ЦГЗ 

Організовано роботу міжвідомчої 

робочої групи з питань валідації 

елімінації передачі від матері до 

дитини ВІЛ-інфекції, сифілісу, 

вірусного гепатиту В, кількість 

проведених засідань  

4 4 4       

6) розроблення та 

впровадження єдиної стратегії 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Розроблено та впроваджено єдину 

стратегію та заходи відповідно до 1 1 1       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

та щорічного плану дій з 

адвокації, комунікації та 

соціального моніторингу з 

протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та вірусним 

гепатитам 

щорічних планів дій з адвокації, 

комунікації та соціального 

моніторингу з протидії ВІЛ-

інфекції, туберкульозу та вірусним 

гепатитам  

7) розроблення та 

впровадження інструменту 

залучення неурядового сектору 

до забезпечення 

систематичного скринінгу та 

активного виявлення випадків 

туберкульозу 

ЦГЗ Розроблено та впроваджено 

інструмент залучення неурядового 

сектору до забезпечення 

систематичного скринінгу та 

активного виявлення випадків 

туберкульозу 

1         

8) впровадження плану 

розбудови ЦГЗ як 

координатора національних 

стратегій та програм  з протидії 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу та 

вірусних гепатитів, 

передбачити щорічний 

перегляд та оновлення плану 

МОЗ, 

ЦГЗ 

Впроваджено план розбудови ЦГЗ 

як координатора національних 

стратегій та програм  з протидії 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу та 

вірусних гепатитів, план щорічно 

переглянуто та оновлено 

1 1 1       

2. 

Удосконалення 

нормативно-

правової бази 

1) забезпечення удосконалення 

нормативно-правових актів, 

інших документів  (інструкції, 

стандартні операційні 

МОЗ, ЦГЗ Забезпечено удосконалення 

нормативно-правових актів, інших 

документів  (інструкції, стандартні 

операційні процедури, методичні 

постійно 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

процедури, методичні 

рекомендації, керівництва, 

тощо)  

рекомендації, керівництва, тощо)  

3. Розвиток і 

зміцнення 

кадрового 

потенціалу 

1) розроблення та 

впровадження плану з 

підготовки та координації 

навчання фахівців у сфері 

громадського здоров’я з 

урахуванням їх кількості, 

компетенції, з включенням в 

систему навчання (вища, 

середня освіта)  

МОЗ,  

МОН, 

ЦГЗ 

Розроблено та впроваджено план з 

підготовки та координації 

навчання фахівців громадського 

здоров’я з урахуванням їх 

кількості, компетенції.  1           

2) проведення модернізації 

системи дистанційного 

навчання фахівців у сфері 

громадського здоров’я (на базі 

навчальної платформи ЦГЗ) та 

забезпечення її використання 

на національному та 

регіональному рівнях 

ЦГЗ Проведено модернізацію системи 

дистанційного навчання фахівців 

(на базі навчальної платформи 

ЦГЗ) та забезпечено її 

використання на національному та 

регіональному рівнях  

1 1         

3) проведення оцінки стану та 

дефіциту кадрових ресурсів у 

системі охорони здоров’я, 

долучених до надання послуг 

щодо ВІЛ-інфекції, 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

Проведено оцінку стану та 

дефіциту кадрових ресурсів у 

системі охорони здоров’я, 

долучених до надання послуг 

щодо ВІЛ-інфекції, туберкульозу 

1           
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

туберкульозу та вірусних 

гепатитів в контексті їх 

наявності, доступності, 

прийнятності, якості, а також 

розробка відповідних 

рекомендацій спрямованих на 

усунення дефіциту кадрових 

ресурсів 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

та вірусних гепатитів в контексті 

їх наявності, доступності, 

прийнятності, якості, а також 

розробка відповідних 

рекомендацій спрямованих на 

усунення дефіциту кадрових 

ресурсів 

4) проведення моделювання 

(розрахунків) чисельності і 

розподілу кадрових ресурсів у 

сфері громадського здоров’я, 

необхідних для надання послуг 

щодо ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та вірусних 

гепатитів в розрізі їх 

компетентності, рівня 

кваліфікації, приналежності до 

певних професійних груп та 

розробка рекомендацій щодо 

раціоналізації кадрових 

ресурсів охорони здоров’я для 

надання послуг з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та вірусних 

гепатитів 

ЦГЗ Проведено моделювання 

(розрахунків) чисельності і 

розподілу кадрових ресурсів 

розвитку кадрових ресурсів у 

сфері громадського здоров’я, 

необхідних для надання послуг 

щодо ВІЛ-інфекції, туберкульозу 

та вірусних гепатитів в розрізі їх 

компетентності, рівня кваліфікації, 

приналежності до певних 

професійних груп та розробка 

рекомендацій щодо раціоналізації 

кадрових ресурсів охорони 

здоров’я для надання послуг з 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу та 

вірусних гепатитів       

1           
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

5) забезпечення розвитку 

номенклатури спеціальностей 

працівників охорони здоров’я, 

оптимізація та перерозподіл їх 

функцій та посадових 

обов’язків та  впровадження 

механізмів перерозподілу 

функцій та делегування 

обов’язків між різними 

професійними групами 

медичного і соціального 

персоналу, залученого до 

надання послуг щодо ВІЛ-

інфекції, туберкульозу та 

вірусних гепатитів 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Забезпечено розвиток 

номенклатури спеціальностей 

працівників охорони здоров’я, 

оптимізація та перерозподіл їх 

функцій та посадових обов’язків 

та  впровадження механізмів 

перерозподілу функцій та 

делегування обов’язків між 

різними професійними групами 

медичного і соціального 

персоналу, залученого до надання 

послуг щодо ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та вірусних 

гепатитів 

1           

6) організація роботи 

Регіональних комітетів з питань 

валідації елімінації передачі від 

матері до дитини ВІЛ-інфекції, 

сифілісу, вірусного гепатиту В 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс 

ька міські 

держ 

адміністрації 

Організовано роботу Регіональних 

комітетів з питань валідації 

елімінації передачі від матері до 

дитини ВІЛ-інфекції, сифілісу, 

вірусного гепатиту В, кількість 

охоплених регіонів/кількість 

щоквартальних звітів  

25/4 25/4 25/4 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

7) розроблення та затвердження 

рекомендацій щодо підвищення 

мотивації та профілактики 

«професійного вигорання» 

кадрових ресурсів у сфері  

громадського здоров’я у 

частині  надання послуг з ВІЛ-

інфекції, туберкульозу та 

вірусних гепатитів в контексті 

формування системи 

справедливої й надійної 

винагороди, організації 

безпечних і належних умов 

роботи, сприяння мотивації до 

надання якісних послуг, 

скорочення відтоку кадрових 

ресурсів з державного сектору 

ЦГЗ Розроблено та затверджено 

рекомендації щодо підвищення 

мотивації та профілактики 

«професійного вигорання» 

кадрових ресурсів у сфері  

громадського здоров’я у частині   

надання послуг з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та вірусних 

гепатитів в контексті формування 

системи справедливої й надійної 

винагороди, організації безпечних 

і належних умов роботи, сприяння 

мотивації до надання якісних 

послуг, скорочення відтоку 

кадрових ресурсів з державного 

сектору 

1           

8) розроблення та затвердження 

індикаторів оцінки 

ефективності роботи персоналу 

з метою розвитку системи 

управління ефективністю 

роботи кадрових ресурсів  

ЦГЗ Розроблено та затверджено 

відповідним нормативно-правовим 

актом індикатори оцінки 

ефективності роботи персоналу з 

метою розвитку системи 

управління ефективністю роботи 

кадрових ресурсів 

1 1         
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

4. Зміцнення 

матеріально-

технічної бази  

регіональних 

центрів 

громадського 

здоров’я 

1) проведення комплексної 

інвентаризації матеріально - 

технічного забезпечення 

регіональних центрів 

громадського здоров’я, 

розроблення та затвердження 

плану дооснащення та 

переоснащення відповідно до 

результатів інвентаризації 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

 

Проведено  комплексну 

інвентаризацію матеріально - 

технічного забезпечення 

регіональних центрів 

громадського здоров’я та 

розроблення та затвердження 

плану дооснащення та 

переоснащення відповідно до 

результатів інвентаризації 

 

1               

5. Реформування 

та оптимізація 

системи надання 

медичної 

допомоги та 

соціальних 

послуг 

1) впровадження пілотного 

проєкту щодо нової інтервенції  

відповідно до рекомендацій 

ВООЗ щодо впровадження 

використання подвійних 

швидких (експрес) тестів для 

діагностики ВІЛ-інфекції та 

сифілісу в антинатальних 

клініках та у закладах охорони 

здоров'я, що надають первинну 

ЦГЗ Впроваджено пілотний проєкт 

щодо нової інтервенції відповідно 

до рекомендацій щодо 

впровадження використання 

подвійних швидких (експрес) 

тестів для діагностики ВІЛ-

інфекції та сифілісу в 

антинатальних клініках та у 

закладах охорони здоров’я, що 

надають первинну медичну 

1 1 1       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

медичну допомогу, з 

подальшою імплементацією в 

систему охорони здоров'я 

України 

допомогу, з подальшою 

імплементацією в систему 

охорони здоров'я України  

2) впровадження пілотного 

проєкту щодо програм мікро-

елімінації вірусного гепатиту С 

серед найбільш уражених 

категорій населення, 

представників ключових груп 

ЦГЗ Впроваджено пілотний проєкт 

щодо програм мікро-елімінації 

вірусного гепатиту С серед 

найбільш уражених категорій 

населення, представників 

ключових груп 

  1 1       

3) здійснення моделювання 

роботи закладів надання 

протитуберкульозної медичної 

допомоги населенню у рамках 

фінансування за програмою 

медичних гарантій у кожній з 

областей  

МОЗ,  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Здійснено та проаналізовано 

моделювання роботи закладів 

надання протитуберкульозної 

медичної допомоги населенню у 

рамках фінансування за 

програмою медичних гарантій у 

кожній з областей  
1 1         

4) розроблення  та 

затвердження стратегічного 

плану розвитку лабораторної 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Розроблено  та затверджено 

стратегічний план розвитку 

лабораторної служби діагностики 

1           
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

служби діагностики ВІЛ- 

інфекції/СНІДу в рамках 

реформи охорони здоров’я 

ВІЛ- інфекції/СНІДу в рамках 

реформи охорони здоров’я 

5) розроблення та затвердження 

стратегічного плану розвитку 

лабораторної служби з 

мікробіологічної діагностики 

туберкульозу включно з 

планом розширення доступу до 

молекулярно-генетичних 

методів діагностики 

туберкульозу 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Розроблено та затверджено 

стратегічний план розвитку 

лабораторної служби з 

мікробіологічної діагностики 

туберкульозу включно з планом 

розширення доступу до 

молекулярно-генетичних методів 

діагностики туберкульозу 

  1         

6) розбудова системи 

транспортування біологічного 

матеріалу від пунктів збору від 

первинного рівня до районного, 

обласного та національного  

рівнів у всіх регіонах України, 

відповідно до міжнародних 

стандартів з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусних 

гепатитів 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Розбудовано систему 

транспортування біологічного 

матеріалу від пунктів збору від 

первинного рівня до районного, 

обласного та національного  рівнів 

у всіх регіонах України, 

відповідно до міжнародних 

стандартів з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусних гепатитів, 

кількість регіонів 

25 25 25       

6) розроблення та затвердження 

плану поступового переходу 

МОЗ,  

ЦГЗ, 

Розроблено та затверджено план 

поступового переходу 1           
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

фінансування послуг (включно 

із закупівлями витратних 

матеріалів) на фінансування з 

державного та місцевих 

бюджетів на 2021-2023 роки 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

фінансування послуг (включно із 

закупівлями витратних матеріалів) 

на фінансування з державного та 

місцевих бюджетів на 2021-2023 

роки 

6. Впровадження 

послуг для 

ключових груп 

населення з 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

1) впровадження іноваційних 

моделей та забезпечення 

доступу до послуг за межами 

стандартних пакетів з надання 

профілактичних послуг для 

ключових груп та надання 

медичної допомоги з ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

вірусних гепатитів  (коштом 

зовнішніх джерел 

фінансування) 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Впроваджено іноваційну модель 

та забезпечено доступ до послуг за 

межами стандартних пакетів з 

надання профілактичних послуг 

для ключових груп та надання 

медичної допомоги з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусних гепатитів  

(коштом зовнішніх джерел 

фінансування), кількість регіонів, 

залучених до реалізації моделей та 

послуг 

25 25 25       

2) забезпечення доступу осіб, 

які вживають наркотики 

ін’єкційно, до замісної 

підтримувальної терапії  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено доступ осіб, які 

вживають наркотики ін’єкційно, 

до ЗПТ, кількість охоплених, тис. 

осіб 

20,5

96 

25,8

84 

31,1

72 

188,

705.

9 

237,

151.

6 

285,

602.

1 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

(далі –ЗПТ)  Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

3) забезпечення надання 

людям, які вживають 

наркотики ін’єкційно, пакету 

профілактичних послуг 

відповідно до законодавства 

України 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено надання людям, які 

вживають наркотики ін’єкційно, 

пакету профілактичних послуг 

відповідно до законодавства 

України, кількість охоплених, тис. 

осіб 
217,

216 

224,

222 

231,

228 

65,5

75.3 

67,6

90.4 

69,8

05.4 

4) забезпечення надання 

людям, що надають сексуальні 

послуги за винагороду (секс-

працівникам), пакету 

профілактичних послуг  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Забезпечено надання людям, що 

надають сексуальні послуги за 

винагороду (секс-працівникам), 

пакету профілактичних послуг, 

кількість охоплених, 

тис. осіб 

53,0

52 

54,7

84 

56,5

16 

21,6

34.1 

22,3

40.4 

23,0

46.7 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

5) забезпечення надання 

чоловікам, що мають секс з 

чоловіками , пакету 

профілактичних послуг 

відповідно до законодавства 

України 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено надання чоловікам, 

що мають секс з чоловіками , 

пакету профілактичних послуг 

відповідно до законодавства 

України, кількість охоплених , тис. 

осіб 
121,

818 

125,

406 

128,

994 

51,3

67.0 

52,8

79.9 

54,3

92.9 

6) забезпечення надання 

трансґендерним людям пакету 

профілактичних послуг  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

Забезпечено надання 

трансґендерним людям пакету 

профілактичних послуг, кількість 

охоплених, осіб 

3,50

0 

3,50

0 

3,50

0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

адміністрації 

7) забезпечення надання  

засудженим та ув’язненим, або 

особам, що відбули покарання, 

пакету профілактичних послуг  

ДКВС Забезпечено надання  засудженим 

та ув’язненим, або особам, що 

відбули покарання пакету 

профілактичних послуг, кількість 

охоплених,  осіб 

29,1

00 

29,1

00 

29,1

00 
      

7.Забезпечення 

профілактики 

серед  осіб, які 

живуть з ВІЛ-

інфекцією та їх 

статевих 

партнерів 

1) забезпечення надання 

особам, які живуть з ВІЛ-

інфекцією, та їх статевих 

партнерів, пакету 

профілактичних послуг 

відповідно до законодавства 

України     

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено надання особам, які 

живуть з ВІЛ-інфекцією, та їх 

статевим партнерам, пакету 

профілактичних послуг відповідно 

до законодавства України,    

кількість охоплених, тис. осіб 
12,6

60 

12,8

00 

13,3

00 

9,73

2.8 

9,84

0.4 

10,2

24.8 

8.Забезпечення 

преконтактної 

профілактики  

1) забезпечення преконтактної 

профілактики особам, що її 

потребують 

ЦГЗ,  

неурядові 

організації, 

благодійні 

фонди (за 

згодою) 

Забезпечено преконтактну 

профілактику особам, що її 

потребують, кількість охоплених, 

осіб 

7,00

0 

9,00

0 

11,0

00 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

9.Забезпечення 

постконтактної 

профілактики 

ВІЛ-інфекції 

1) забезпечення доступу до 

постконтактної профілактики  

МОЗ,  

ДП 

«Медзакупівл

і України»,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ до 

постконтактної профілактики, 

кількість охоплених, осіб 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

308.

7 

308.

7 

308.

7 

10. Проведення 

національних та 

регіональних 

інформаційних 

просвітницьких 

кампаній з 

формування 

здорового 

способу життя 

серед  ключових 

груп та  

1) проведення національних та 

регіональних інформаційних 

кампаній з питань 

профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу, туберкульозу, 

вірусних гепатитів, у тому 

числі за участю державних та 

комунальних 

телерадіоорганізацій  

МОЗ,  

Мінмолодь 

спорт 

ЦГЗ, 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

Проведено національні та 

регіональні інформаційні кампанії 

з питань профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу, туберкульозу, 

вірусних гепатитів, у тому числі за 

участю державних та комунальних 

телерадіоорганізацій, кількість 

загальнонаціональних 

інформаційних програм  

1 1 1 
1818

,5 

1818

,5 

1818

,5 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

загального 

населення 

ька міські 

держ 

адміністрації 

2) розроблення та 

впровадження ґендерно-

чутливих навчальних програм 

для формування здорового 

способу життя серед дітей, 

підлітків та молоді у рамках 

програми профілактики ВІЛ-

інфекції, інфекцій, що 

передаються статевим шляхом 

(далі –ІСПШ), вірусних 

гепатитів, туберкульозу 

ЦГЗ Розроблено та впроваджено 

ґендерно-чутливих навчальних 

програм для формування 

здорового способу життя серед 

дітей, підлітків та молоді у рамках 

програми профілактики ВІЛ-

інфекції, ІПСШ, вірусних 

гепатитів, туберкульозу, кількість 

навчальних програм 

1 1 1 
5,19

5.8 

5,19

5.8 

5,19

5.8 

11. Забезпечення 

послуг з протидії 

вірусним 

гепатитам для 

ключових груп  

1) забезпечення 

вакцинопрофілактики 

вірусного гепатиту В серед 

ключових груп  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено вакцинопрофілактику 

вірусного гепатиту В серед 

ключових груп,  кількість 

охоплених, тис. осіб 

94,5

67 

98,7

67 

98,7

67 

3,35

6.2 

3,50

5.2 

3,50

5.2 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

2) забезпечення доступу до 

екстреної профілактики 

вірусних гепатитів   

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ до екстреної 

профілактики вірусні гепатитів, 

кількість охоплених, тис. осіб 

344,

25 

364,

5 

364,

5 

1,19

86.3 

1,26

91.4 

1,26

91.4 

12. Забезпечення 

послуг для 

ключових груп 

населення з 

протидії ВІЛ-

інфекції, 

туберкульозу, 

вірусним 

гепатитам 

1) впровадження роботи єдиної 

національної гарячої лінії з 

питань профілактики ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам 

ЦГЗ,  

неурядові 

організації (за 

згодою) 

Впроваджено роботу єдиної 

національної гарячої лінії з питань 

профілактики ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусних гепатитів, 

що ефективно функціонує 1 1 1       

13. Забезпечення 

доступу до 

послуг з 

тестування на 

ВІЛ-інфекцію  

1) Розроблення та 

затвердження Національної 

стратегії тестування на ВІЛ-

інфекцію у рамках досягнення 

цілей  Об’єднаної програми 

ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС)  

МОЗ,  

ЦГЗ 

Розроблено та затверджено 

Національну стратегію тестування 

на ВІЛ-інфекцію у рамках 

досягнення цілей  Об’єднаної 

програми ООН з ВІЛ/СНІД 

(ЮНЕЙДС)  до 2030 року («Фаст-

1  
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

до 2030 року («Фаст-трек») трек») 

2) забезпечення осіб,  які 

вживають наркотики 

ін’єкційно, послугами з 

тестування на ВІЛ-інфекцію  

 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

неурядові 

організації (за 

згодою) 

Забезпечено осіб,  які вживають 

наркотики ін’єкційно, послугами з 

тестування на ВІЛ-інфекцію, 

кількість охоплених, тис.осіб 

189,

688 

195,

040 

200,

391 

3,96

3.1 

4,08

5.8 

4,20

8.4 

3) забезпечення осіб, які 

надають сексуальні послуги за 

винагороду, послугами з 

тестування на ВІЛ-інфекцію 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

Забезпечено осіб, які надають 

сексуальні послуги за винагороду, 

послугами з тестування на ВІЛ-

інфекцію, кількість охоплених, 

тис. осіб 42,7

69 

44,0

28 

45,3

86 

891,

9 

919,

8 

947,

7 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

адміністрації, 

неурядові 

організації (за 

згодою) 

4) забезпечення чоловіків, які 

мають сексуальні стосунки з 

чоловіками, послугами з 

тестування на ВІЛ-інфекцію  

ЦГЗ, 

неурядові 

організації (за 

згодою),   

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено чоловіків, які мають 

сексуальні стосунки з чоловіками, 

послугами з тестування на ВІЛ-

інфекцію, кількість охоплених, 

тис. осіб 

112,

199 

115,

503 

118,

808 

1,61

3.9 

1,66

0.2 

1,70

6.4 

5) забезпечення трансґендерних 

осіб послугами з тестування на 

ВІЛ-інфекцію 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Забезпечено трансґендерних осіб 

послугами з тестування на ВІЛ-

інфекцію, кількість охоплених, 

тис. осіб 3,5 3,5 3,5 90.1 90.1 90.1 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації, 

неурядові 

організації (за 

згодою),   

6) забезпечення надання  

засудженим та ув’язненим, або 

особам, що відбули покарання, 

послуг з тестування на ВІЛ-

інфекцію  

ДКВС,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації, 

неурядові 

організації (за 

згодою 

Забезпечено надання  засудженим 

та ув’язненим, або особам, що 

відбули покарання, послугами з 

тестування на ВІЛ-інфекцію, 

кількість охоплених, тис. осіб 

31,9

00 

31,9

00 

31,9

00 

1,11

1.7 

1,11

1.7 

1,11

1.7 

7) забезпечення надання 

статевим партнерам осіб, які 

вживають наркотики 

ін’єкційно, послугами з 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено  надання статевим 

партнерам осіб, які вживають 

наркотики ін’єкційно, послугами з 

тестування на ВІЛ-інфекцію 

126,

108 

129,

611 

133,

114 

3,88

0.9 

3,98

8.7 

4,09

6.6 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

тестування на ВІЛ-інфекцію  Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації, 

неурядові 

організації (за 

згодою) 

кількість охоплених, тис. осіб 

8) забезпечення надання 

статевим партнерам осіб, які 

живуть з ВІЛ-інфекцією, 

послугами з тестування на ВІЛ-

інфекцію 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено надання статевим 

партнерам осіб, які живуть з ВІЛ-

інфекцією, послугами з тестування 

на ВІЛ-інфекцію, кількість 

охоплених, тис. осіб 
12,6

60 

12,8

00 

13,3

00 

788.

2 

810.

7 

833.

2 

9) забезпечення надання 

вагітним послуг з тестування на 

ВІЛ-інфекцію  

МОЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено надання вагітним 

послуг з тестування на ВІЛ-

інфекцію, кількість охоплених, 

тис. осіб 

350,

000 

350,

000 

350,

000 

43,4

66.6 

43,4

66.6 

43,4

66.6 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

10) забезпечення надання 

населенню послуг з тестування 

на ВІЛ-інфекцію 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено надання  населенню 

послуг з тестування на ВІЛ-

інфекцію, кількість охоплених, 

тис. осіб 
1,53

0,81

0 

1,68

3,89

0 

1,85

2,27

9 

64,6

79.1 

68,4

05.1 

72,2

29.8 

14. Забезпечення 

діагностики 

ВІЛ-інфекції у 

дітей  з метою 

профілактики 

передачі ВІЛ-

інфекції від 

матері до дитини 

1) забезпечення діагностики 

ВІЛ-інфекції у дітей   

МОЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

Забезпечення діагностики ВІЛ-

інфекції у дітей,  кількість 

охоплених, тис. осіб 

2,10

0 

2,10

0 

2,10

0 

8,68

8.3 

8,68

8.3 

8,68

8.3 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

ька міські 

держ 

адміністрації 

15. Забезпечення 

виявлення та 

діагностики 

туберкульозу 

1) забезпечення виявлення 

туберкульозу методом 

радіологічного обстеження 

органів грудної клітини у 

мережі закладів охорони 

здоров’я амбулаторної 

вторинної (спеціалізованої) та 

третинної 

(високоспеціалізованої) 

медичної допомоги дорослим 

та дітям, включаючи медичну 

реабілітацію та стоматологічну 

допомогу 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

 

Забезпечено виявлення 

туберкульозу методом 

радіологічного обстеження органів 

грудної клітини у мережі закладів 

охорони здоров’я амбулаторної 

вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги дорослим та 

дітям, включаючи медичну 

реабілітацію та стоматологічну 

допомогу, кількість охоплених, 

тис. осіб 

128,

046 

116,

522 

106,

035 

6,65

3.0 

6,05

4.3 

5,50

9.4 

2) забезпечення скринінгу на 

латентний та активний 

туберкульоз шляхом 

проведення туберкулінового 

шкірного тесту 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

Забезпечено скринінг на 

латентний та активний 

туберкульоз шляхом проведення 

туберкулінового шкірного тесту, 

кількість охоплених, тис. осіб 
563,

113 

703,

891 

879,

864 

12,3

88.5 

15,4

85.6 

19,3

57.0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

адміністрації 

3) забезпечення скринінгу на 

латентний та активний 

туберкульоз  шляхом 

проведення тесту вивільнення 

гамма-інтерферону 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено скринінг на 

латентний та активний 

туберкульоз  шляхом проведення 

тесту вивільнення гамма-

інтерферону, кількість охоплених, 

тис. осіб 

187,

704 

234,

630 

293,

288 

97,5

27.7 

121,

909.

7 

152,

387.

1 

4) забезпечення діагностики 

туберкульозу у осіб, що живуть 

з ВІЛ-інфекцією з 

використанням методу LF-

LAM  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено діагностику 

туберкульозу у осіб, що живуть з 

ВІЛ-інфекцією з використанням 

методу LF-LAM, кількість 

охоплених, тис. осіб 3,83

6 

3,83

6 

3,83

6 

414.

6 

414.

6 

414.

6 

5) забезпечення виявлення 

туберкульозу молекулярно-

генетичним методом  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено виявлення 

туберкульозу молекулярно-

генетичним методом, кількість 

128,

046 

116,

522 

106,

035 

57,2

51.4 

52,0

98.8 

47,4

09.9 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

 Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

охоплених, тис. осіб 

6) забезпечення виявлення 

туберкульозу молекулярно-

генетичним методом в 

установах ДКВС 

МОЗ,  

ЦГЗ,  

ДКВС,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечення виявлення 

туберкульозу молекулярно-

генетичним методом в установах 

Державної кримінально-

виконавчої служби України (далі– 

ДКВС), кількість охоплених, тис. 

осіб 8,90

0 

8,60

0 

8,30

0 

3,97

9.3 

3,84

5.2 

3,71

1.1 

7) забезпечення  діагностики 

туберкульозу  методом 

виділення культури 

мікобактерії туберкульозу 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

Забезпечено діагностику 

туберкульозу  методом виділення 

культури мікобактерії 

туберкульозу, кількість 

охоплених, тис. осіб 

26,1

55 

26,9

00 

27,7

50 

13,5

37.0 

13,9

22.6 

14,3

62.5 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

8) забезпечення  діагностики 

туберкульозу  методом 

виділення культури 

мікобактерії туберкульозу в 

установах ДКВС 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено  діагностику 

туберкульозу  методом виділення 

культури мікобактерії 

туберкульозу в установах ДКВС, 

кількість охоплених, тис. осіб 
4,00

0 

4,00

0 

4,00

0 

2,07

0.3 

2,07

0.3 

2,07

0.3 

9) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз, до тестування 

медикаментозної чутливості 

(далі – ТМЧ)  

протитуберкульозних 

препаратів (далі – ПТП) 1 ряду 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз, до 

тестування медикаментозної 

чутливості (далі – ТМЧ)  

протитуберкульозних препаратів 

(далі – ПТП) 1 ряду, кількість 

охоплених, тис. осіб 

18,3

09 

18,8

30 

19,4

25 

21,9

26.6 

22,5

51.2 

23,2

63.8 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

ька міські 

держ 

адміністрації 

10) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз, до ТМЧ ПТП 1 

ряду в установах ДКВС 

ДКВС Забезпечення доступу пацієнтів, 

хворих на туберкульоз, до ТМЧ 

ПТП 1 ряду в установах ДКВС, 

кількість охоплених, тис. осіб 

2,80

0 

2,80

0 

2,80

0 

3,35

3.3 

3,35

3.3 

3,35

3.3 

11) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз, до ТМЧ ПТП 2 

ряду 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз, до ТМЧ 

ПТП 2 ряду, кількість охоплених, 

тис. осіб 

8,69

4 

8,53

9 

8,38

9 

15,9

80.3 

15,6

95.3 

15,4

19.1 

12) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз, до ТМЧ ПТП 2 

ряду в установах ДКВС 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз, до ТМЧ 

ПТП 2 ряду в установах ДКВС, 

кількість охоплених, осіб 650 650 650 
1,19

4.7 

1,19

4.7 

1,19

4.7 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

13) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз до ТМЧ ПТП 1 

ряду молекулярно-генетичним 

методом 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз до ТМЧ 

ПТП 1 ряду молекулярно-

генетичним методом, кількість 

охоплених, тис. осіб 
18,3

09 

18,8

30 

19,4

25 

12,6

62.2 

13,0

22.8 

13,4

34.3 

14) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз до ТМЧ ПТП 2 

ряду  молекулярно-генетичним 

методом 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз до ТМЧ 

ПТП 2 ряду  молекулярно-

генетичним методом, кількість 

охоплених, тис. осіб 8,69

4 

8,53

9 

8,38

9 

5,61

3.3 

5,51

3.2 

5,41

6.2 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

адміністрації 

15) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз до ТМЧ ПТП 1 

ряду молекулярно-генетичним 

методом в установах ДКВС 

ДКВС Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз, до ТМЧ 

ПТП 1 ряду  молекулярно-

генетичним методом в установах 

ДКВС, кількість охоплених, осіб 

2,80

0 

2,80

0 

2,80

0 

1,93

1.3 

1,93

1.3 

1,93

1.3 

16) забезпечення доступу 

пацієнтів, хворих на 

туберкульоз до ТМЧ ПТП 2 

ряду  молекулярно-генетичним 

методом в установах ДКВС 

ДКВС Забезпечено доступ пацієнтів, 

хворих на туберкульоз, до ТМЧ 

ПТП 2 ряду  молекулярно-

генетичним методом в установах 

ДКВС, кількість охоплених, осіб 

650 650 650 419,7 
419,

7 

419,

7 

17) закупівля, доставлення та 

використання лікарських 

засобів, імунобіологічних 

препаратів, медичних виробів, 

інших товарів і послуг для 

діагностики туберкульозу 

МОЗ,  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Закуплено, доставлено  та 

використано лікарські засоби, 

імунобіологічні препарати, 

медичні вироби, інші товари, 

закуплено і впроваджено послуги 

для діагностики туберкульозу 
        

229,

603.

2 

293,

623.

9 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

16. Діагностика 

вірусних 

гепатитів 

1) забезпечення  доступу до 

скринінгу та діагностики 

вірусного гепатиту В  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено  доступ до скринінгу 

та діагностики вірусного гепатиту 

В, кількість охоплених, тис. осіб 

800,

000 

800,

000 

1,00

0.00

0 

24,8

47.4 

24,8

47.4 

31,0

59.3 

2) забезпечення  доступу до 

скринінгу та діагностики 

вірусного гепатиту С  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено  доступ до скринінгу 

та діагностики вірусного гепатиту 

В, кількість охоплених, тис. осіб  

1,50

0.00

0 

2,22

0.00

0 

2,22

0.00

0 

46,5

88.9 

68,9

51.6 

68,9

51.6 

17. Управління 

якістю 

лабораторних 

досліджень, 

контроль якості 

1)  Впровадження зовнішнього 

та внутрішнього контролю 

якості досліджень щодо ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

вірусних гепатитів 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

Впроваджено програми 

зовнішнього та внутрішнього 

контролю якості досліджень щодо 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусних гепатитів, кількість 

1 1 1 
3,99

6.7 

3,99

6.7 

3,99

6.7 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

на етапі 

діагностики 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

програм 

18. Управління 

якістю 

лабораторних 

досліджень, 

контроль якості 

на етапі 

лабораторного 

супроводу ВІЛ-

інфекції, 

туберкульозу, 

вірусних 

гепатитів 

2) забезпечення зовнішнього та 

внутрішнього контролю якості 

лабораторних досліджень з 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусних гепатитів 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

 

Забезпечено зовнішній та 

внутрішній контроль якості 

лабораторних досліджень щодо 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусних гепатитів, кількість 

охоплених регіонів  
25  25 25 

952.

4 

952.

4 

952.

4 

19. Забезпечення 

проведення 

лабораторних 

досліджень з 

ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, 

вірусних 

1) забезпечення лабораторного 

супроводу лікування вірусних 

гепатитів 

МОЗ Забезпечено лабораторний 

супровід лікування вірусних 

гепатитів, кількість охоплених, 

осіб, кількість охоплених регіонів 

25  25 25    

2) забезпечення надання 

доступу пацієнтам з лікарсько-

стійким туберкульозом до ТМЧ 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Забезпечено надання доступу 

пацієнтам з лікарсько-стійким 

туберкульозом до ТМЧ на рідкому 

1,90

9 

1,86

5 

1,82

3 

3,05

0.2 

2,98

0.4 

2,91

3.0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

гепатитів на рідкому поживному 

середовищі в процесі лікування 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

поживному середовищі в процесі 

лікування, кількість охоплених, 

тис. осіб 

3) забезпечення надання 

доступу пацієнтам з лікарсько-

стійким туберкульозом до ТМЧ 

на рідкому поживному 

середовищі в процесі лікування 

в установах ДКВС 

ДКВС 

 

Забезпечено надання доступу 

пацієнтам з лікарсько-стійким 

туберкульозом до ТМЧ на рідкому 

поживному середовищі в процесі 

лікування в установах ДКВС, 

кількість охоплених, осіб 

85 85 85 
135.

0 

135.

0 

135.

0 

4) забезпечення доступу 

пацієнтам  з лікарсько-стійким 

туберкульозом, до дослідження 

на рідкому живильному 

середовищі після встановлення 

діагнозу туберкульозу  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ пацієнтам  з 

лікарсько-стійким туберкульозом, 

до дослідження на рідкому 

живильному середовищі після 

встановлення діагнозу 

туберкульозу, кількість 

охоплених, тис. осіб 

8,96

3 

8,75

8 

8,56

0 

21,4

10.6 

20,9

20.9 

20,4

48.0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

5) забезпечення доступу 

пацієнтам  з лікарсько-стійким 

туберкульозом, до дослідження 

на рідкому живильному 

середовищі після встановлення 

діагнозу туберкульозу в 

установах ДКВС 

ДКВС Забезпечено доступ пацієнтам  з 

лікарсько-стійким туберкульозом, 

до дослідження на рідкому 

живильному середовищі після 

встановлення діагнозу 

туберкульозу, кількість 

охоплених, осіб 

650 650 650 
1,55

2.7 

1,55

2.7 

1,55

2.7 

6) забезпечення лабораторного 

супроводу лікування ВІЛ-

інфекції  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено лабораторний 

супровід лікування ВІЛ-інфекції, 

кількість охоплених осіб 

128,

906  

136,

603  

 144,

570 

161,

707.

9 

166,

709.

2 

174,

923.

4 

20. Лікування 

ВІЛ- інфекції 

антиретровірусн

ою терапією 

1) забезпечення доступу 

дорослих та дітей, хворих на 

ВІЛ-інфекцію,  до безперервної 

антиретровірусної терапії  

МОЗ,  

ЦГЗ,  

ДП «Мед-

закупівлі 

України»,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено доступ дорослих та 

дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію,  до 

безперервної антиретровірусної 

терапії, кількість охоплених, тис. 

осіб 

128,

906 

136,

603 

144,

570 

402,

352.

9 

426,

331.

6 

451,

261.

0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

2) забезпечення доступу  до 

безперервної антиретровірусної 

терапії  в рамках програм 

профілактики передачі ВІЛ-

інфекції від матері до дитини  

МОЗ, 

 ЦГЗ,  

ДП «Мед-

закупівлі 

України», 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ  до 

безперервної антиретровірусної 

терапії  в рамках програм 

профілактики передачі ВІЛ-

інфекції від матері до дитини,  

кількість охоплених, тис. осіб 

2,30

0 

2,30

0 

2,30

0 

34,1

21.9 

34,1

21.9 

34,1

21.9 

21. Лікування 

вірусних 

гепатитів 

1) забезпечення  доступу до 

лікування вірусного гепатиту B 

МОЗ,  

ЦГЗ,  

ДП «Мед-

Забезпечено  доступ до лікування 

вірусного гепатиту В, кількість 

охоплених, тис. осіб 

10,0

00 

10,0

00 

18,0

00 

137,

225.

0 

137,

225.

0 

247,

005.

0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

закупівлі 

України»,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

2) забезпечення  доступу до 

лікування  вірусного 

гепатиту С 

МОЗ,  

ЦГЗ, 

ДП «Мед-

закупівлі 

України», 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

Забезпечено  доступ до лікування  

вірусного гепатиту С, кількість 

охоплених, тис. осіб 

45,0

00 

60,0

00 

60,0

00 

469,

800.

0 

626,

400.

0 

626,

400.

0 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

держ 

адміністрації 

22. Лікування 

туберкульозу 

3) забезпечення доступу до 

лікування пацієнтів з лікарсько-

чутливим туберкульозом 

протитуберкульозними 

препаратами відповідно до 

потреби, з урахуванням 

рекомендацій ВООЗ 

МОЗ,  

ЦГЗ, 

ДП «Мед-

закупівлі 

України»,   

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено доступ до лікування 

пацієнтів з лікарсько-чутливим 

туберкульозом 

протитуберкульозними 

препаратами відповідно до 

потреби, з урахуванням 

рекомендацій ВООЗ, кількість 

охоплених, тис. осіб 
20,4

79 

18,0

51 

18,9

90 

15,7

90.4 

15,7

90.4 

15,7

90.4 

4) забезпечення доступу до 

лікування пацієнтів з лікарсько-

стійким туберкульозом 

протитуберкульозними 

препаратами відповідно до 

потреби з урахуванням 

рекомендацій ВООЗ 

МОЗ,  

ЦГЗ,  

ДП «Мед-

закупівлі 

України», 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено доступ до лікування 

пацієнтів з лікарсько-стійким 

туберкульозом 

протитуберкульозними 

препаратами відповідно до 

потреби з урахуванням 

рекомендацій ВООЗ, кількість 

охоплених, тис. осіб 

8,96

3 

8,75

8 

8,56

0 

392,

398.

7 

392,

398.

7 

392,

398.

7 



38 

 

Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

4) забезпечення доступу до 

лікування пацієнтів з лікарсько-

стійким туберкульозом 

протитуберкульозними 

препаратами відповідно до 

потреби з урахуванням 

рекомендацій ВООЗ   в 

установах ДКВС 

ДКВС Забезпечено доступ до лікування 

пацієнтів з лікарсько-стійким 

туберкульозом 

протитуберкульозними 

препаратами, відповідно до 

потреби з урахуванням 

рекомендацій ВООЗ, в установах 

ДКВС, кількість охоплених, тис. 

осіб  

1,40

0 

1,30

0 

1,26

0 

42,6

97.2 

42,5

21.5 

42,4

51.1 

23. 

Профілактика 

опортуністичних 

інфекцій в 

рамках програми  

медичних 

гарантій 

1) забезпечення  

медикаментозної профілактики 

опортуністичних інфекцій, 

супутніх захворювань в рамках 

програми  медичних гарантій   

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

Забезпечено  медикаментозну 

профілактику опортуністичних 

інфекцій, супутніх захворювань в 

рамках програми  медичних 

гарантій, кількість охоплених 

регіонів. 

 25  25 25        
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

адміністрації 

 

24. Лікування 

опортуністичних 

інфекцій в 

рамках програми  

медичних 

гарантій 

1) забезпечення лікування 

опортуністичних інфекцій, 

супутніх захворювань в рамках 

програми  медичних гарантій   

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

 

Забезпечено лікування 

опортуністичних інфекцій, 

супутніх захворювань в рамках 

програми  медичних гарантій, 

кількість охоплених регіонів 

 25  25 25        

25. Забезпечення 

фінансування 

послуг за 

пакетом 

медичних 

гарантій 

1) забезпечення фінансування 

послуг з ВІЛ-інфекції за 

програмою  медичних гарантій  

НСЗУ Забезпечено фінансування послуг 

з ВІЛ-інфекції за програмою  

медичних гарантій, кількість 

охоплених, тис. осіб 

128,

906 

136,

603 

144,

570 

851,

801.

6 

902,

662.

9 

955,

308.

2 

2) забезпечення фінансування 

послуг з супроводу лікування 

туберкульозу за програмою 

медичних гарантій  

НСЗУ Забезпечено фінансування послуг 

з супроводу лікування 

туберкульозу за програмою 

медичних гарантій,  

лікарсько-чутливий туберкульоз 

кількість охоплених, осіб 

 

лікарсько-стійкий туберкульоз 

31,9

12 

 

16,1

46 

30,6

67 

 

15,5

17 

29,4

70 

 

14,9

10 

1,56

9,16

2.7 

1,50

7,96

4.8 

1,45

1,91

0.3 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

кількість охоплених, осіб 

3) забезпечення фінансування 

послуг з лікування вірусних 

гепатитів за програмою 

медичних гарантій  

МОЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено фінансування послуг 

з лікування вірусних гепатитів за 

програмою медичних гарантій,  

 

вірусний гепатит С, 

кількість охоплених, тис. осіб 

 

вірусний гепатит В 

кількість охоплених, тис. осіб 

 

 

 

 

45,0 

 

10,0 

 

 

 

60,0 

 

10,0 

 

 

 

60,0 

 

18,0 

 

 

 

259,

010.

3 

 

 

 

318,

570.

3 

 

 

 

382,

834.

6 

26. Послуги з 

догляду та 

підтримки, 

паліативної 

медичної 

допомоги 

1) забезпечення надання послуг 

з догляду та підтримки 

дорослих осіб, які живуть з 

ВІЛ-інфекцією 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено надання послугам з 

догляду та підтримки дорослим 

людям, які живуть з ВІЛ-

інфекцією, кількість охоплених, 

тис. осіб 
37,2

78 

38,6

68 

40,0

84 

72,8

39.7 

75,5

55.7 

78,3

22.5 

2) забезпечення послугами з МОЗ,  Забезпечено послуги з догляду та  25  25 25     
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

догляду та підтримки дітей 

щодо ВІЛ-інфекції 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

підтримки дітей щодо ВІЛ-

інфекції, кількість охоплених  

регіонів 

3) надання спеціалізованої 

медичної допомоги для осіб, які 

живуть з ВІЛ-інфекцією у  

стадіях 4В- 5В (СНІДу), у тому 

числі на дому 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Надано спеціалізовану медичну 

допомогу для осіб, які живуть з 

ВІЛ-інфекцією у  стадіях 4В- 5В 

(СНІДом), у тому числі на дому, 

кількість охоплених, тис. осіб 
1,60

0 

1,12

0 
784 

12,5

85.0 

8,80

9.5 

6,16

6.7 

4) забезпечення паліативного 

лікування туберкульозу 

відповідно до міжнародних 

стандартів 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Забезпечено паліативне лікування 

туберкульозу відповідно до 

міжнародних стандартів, кількість 

охоплених, осіб 

578 404 283 
4,54

2.4 

3,17

9.7 

2,22

5.8 
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

27. Формування 

прихильності до 

антиретровірусн

ої терапії 

1) забезпечення системи 

лабораторного моніторингу 

резистентності ВІЛ-інфекції до 

антиретровірусних препаратів  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Забезпечено систему 

лабораторного моніторингу 

резистентності ВІЛ-інфекції до 

антиретровірусних препаратів, 

кількість охоплених  регіонів 

 25  25 25  

221,

269.

7 

234,

037.

7 

247,

246.

2 

28. Адвокація, 

впровадження 

програми з прав 

людини та 

ґендерної 

політики 

1) адвокація  стратегії «Фаст-

трек» на рівні міст з 

найвищими показниками ВІЛ- 

інфекції 

ЦГЗ Адвокатовано стратегію  «Фаст-

трек» на рівні міст з найвищими 

показниками ВІЛ- інфекції, 

кількість проведених заходів 

 1  1  1       

2) заходи з подолання 

стигматизації шляхом 

формування толерантного 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Постійно проводяться заходи з 

подолання стигматизації шляхом 

формування толерантного 

 25  25  25       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

ставлення до осіб, які живуть з 

ВІЛ-інфекцією, хворих на 

туберкульоз, вірусні гепатити  

та представників ключових 

груп населення 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації, 

неурядові 

організації  

(за згодою) 

ставлення до осіб, які живуть з 

ВІЛ-інфекцією, хворих на 

туберкульоз, вірусні гепатити  та 

представників ключових груп 

населення, кількість охоплених 

регіонів 

3) проведення просвітницьких 

заходів у сфері протидії ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам для 

представників правоохоронних 

органів, суддів щодо програм 

зменшення шкоди, замісної 

підтримувальної терапії, 

дотримання прав представників 

ключових груп, подоланні 

стигми та дискримінації 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації, 

неурядові 

організації  

(за згодою) 

Постійно проводяться 

просвітницькі заходи у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним гепатитам 

для представників 

правоохоронних органів, суддів 

щодо програм зменшення шкоди, 

замісної підтримувальної терапії, 

дотримання прав представників 

ключових груп, подоланні стигми 

та дискримінації, кількість  

регіонів 

 25  25  25       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

 

4) розбудова системи 

моніторингу і реагування на 

порушення прав представників 

і представниць ключових 

спільнот у сфері протидії ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам 

ЦГЗ,  

неурядові 

організації  

(за згодою) 

Впроваджено заходи щодо 

розбудови системи моніторингу і 

реагування на порушення прав 

представників і представниць 

ключових спільнот у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним гепатитам, 

кількість регіонів 

 25  25  25       

5) забезпечення заходів щодо 

зниження рівня стигми і 

дискримінації, а також протидії 

насильству, в т.ч. ґендерно 

зумовленому, відносно хворих 

на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, 

вірусні гепатити  

ЦГЗ, 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації, 

неурядові 

організації  

(за згодою) 

Забезпечено заходи щодо 

зниження рівня стигми і 

дискримінації, а також протидії 

насильству, в т.ч. ґендерно 

зумовленому, відносно хворих на 

ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, 

вірусні гепатити, кількість регіонів 
 25  25  25       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

29. Моніторинг 

та оцінка 

програмної 

діяльності 

програм протидії 

ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, 

вірусним 

гепатитам 

1) забезпечення  здійснення 

щорічного моніторингу оцінки 

витрат на протидію епідеміям 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам  

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Проведено щорічну оцінку витрат 

на протидію епідемій ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, вірусним 

гепатитам 

 1  1  1       

2) створення електронної 

платформи зі стратегічної 

інформації щодо ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним 

гепатитам для забезпечення 

інформування осіб, які 

приймають рішення, фахівців у 

сфері громадського здоров’я, 

громадськості 

ЦГЗ Створено електронну платформу 

зі стратегічної інформації щодо 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам для 

забезпечення інформування осіб, 

які приймають рішення, фахівців у 

сфері громадського здоров’я, 

громадськості 

            

3) сприяння  оптимизації форм 

обліку та звітності щодо ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам з 

переходом з паперових до 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Затверджено і реалізується план 

оптимізації форм обліку та 

звітності щодо ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним гепатитам 

з переходом з паперових до 

1 1 1       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

електронних систем звітності електронних систем звітності 

4) впровадження заходів з 

координації проєктів з 

моніторингу та оцінки (далі –

МіО) з метою забезпечення їх 

ефективності  

ЦГЗ Впроваджено заходи з координації 

проєктів з МіО з метою  

забезпечення їх ефективності  1 1 1       

5) здійснення моніторингових 

візитів з метою посилення 

системи МіО у сфері 

громадського здоров’я  

ЦГЗ Здійснено моніторингові візити з 

метою посилення системи МіО у 

сфері громадського здоров’я, 

кількість регіонів 

 

 25  25  25       

6) проведення оцінки 

ефективності профілактичних 

та лікувальних заходів, у т. ч.  

нових інтервенцій у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним 

гепатитам 

ЦГЗ Проведено оцінку ефективності 

профілактичних та лікувальних 

заходів, у т. ч.  нових інтервенцій 

у сфері протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним гепатитам, 

кількість  звітів 

2 2 2       

6) забезпечення роботи  

міжсекторальної робочої групи  

з моніторингу та оцінки заходів 

протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним 

гепатитам 

МОЗ,  

ЦГЗ 

Забезпечення роботи  

міжсекторальної робочої групи  з 

моніторингу та оцінки заходів 

протидії щодо ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним гепатитам, 

кількість проведених засідань, 

 4  4  4       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

щоквартально  

7) розроблення та 

впровадження інструменту 

моніторингу та оцінки заходів 

інфекційного контролю за 

туберкульозом в закладах 

охорони здоров'я  

ЦГЗ Розроблено та впроваджено 

інструмент моніторингу та оцінки 

заходів інфекційного контролю за 

туберкульозом в закладах охорони 

здоров’я  

   1         

8 ) проведення картування 

медико-соціальних послуг з 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусним гепатитам 

ЦГЗ,  

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держ 

адміністрації 

Проведено картування медико - 

соціальних послуг з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусним гепатитам, 

кількість проведених картувань 

послуг 

 1  1  1       

30. 

Впровадження 

інформаційних 

систем та 

технологій 

1) удосконалення та 

впровадження інструменту для 

здійснення контролю за 

побічними реакціями на 

протитуберкульозні препарати 

ЦГЗ,  

ДЕЦ МОЗ 

Удосконалено та впроваджено 

інструмент для здійснення 

контролю за побічними реакціями 

на протитуберкульозні препарати  

  1         
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

2) удосконалення механізмів 

оповіщення пацієнтів про 

результати рутинного 

обстеження на ВІЛ-інфекцію, 

туберкульоз, вірусні гепатити 

шляхом впровадження 

сучасних засобів електронної та 

телекомунікації  

ЦГЗ Удосконалено механізми 

оповіщення пацієнтів про 

результати рутинного обстеження 

на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, 

вірусні гепатити  шляхом 

розроблення та впровадження 

мобільного додатку щодо 

оповіщення пацієнтів про 

результати рутинного обстеження 

на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, 

вірусні гепатити  

1 1         

3) розробка та впровадження 

лабораторної інформаційної 

системи у рамках 

реформування інформаційних 

систем у сфері охорони 

здоров’я, з урахуванням 

напрямків лікування і 

профілактики ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусних 

гепатитів 

ЦГЗ Розроблено та впроваджено 

лабораторну інформаційну 

систему у рамках реформування 

інформаційних систем у сфері 

охорони здоров’я, з урахуванням 

напрямків лікування і 

профілактики ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, вірусних гепатитів 

 1  1  1       

4) гармонізація інформаційних 

систем даних щодо  ВІЛ-

інфекції, туберкульозу та 

вірусних гепатитів  

ЦГЗ,  

неурядові 

організації (за 

згодою) 

Гармонізовано інформаційні 

системи даних щодо  ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та вірусних 

гепатитів  

1 1 1       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

5) розроблення та 

впровадження електронного  

реєстру пацієнтів, що 

потребують лікування 

замісною підтримувальною 

терапією,  та гармонізація  

зазначеного реєстру з наявними 

медичними інформаційними 

системами  

ЦГЗ Розроблення та впровадження 

електронного  реєстру пацієнтів, 

що потребують лікування 

замісною підтримувальною 

терапією,  та гармонізовано  

зазначений реєстр з наявними 

медичними інформаційними 

системами 

 1           

6) удосконалення модулів 

медичної інформаційної 

системами «МІС ВІЛ» 

ЦГЗ Удосконалено  модулі медичної 

інформаційної системами « МІС 

ВІЛ» 

 1           

7) створення та забезпечення 

функціонування електронного 

модуля щодо виявлення 

латентної туберкульозної 

інфекції та його інтеграція з 

наявними медичними 

інформаційними системами  

ЦГЗ Створено та забезпечено 

функціонування електронного 

модуля щодо  виявлення латентної 

туберкульозної інфекції та 

контактних осіб, проведено його 

інтеграцію з наявними медичними 

інформаційними системами, 

кількість модулів  

1 1 1       

31. 

Вдосконалення 

системи 

епіднагляду 

1) удосконалення системи 

рутинного епіднагляду на 

підставі випадку  (case based 

survillance) у сфері ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, 

ЦГЗ Удосконалено систему рутинного 

епіднагляду на підставі випадку  

(case based survillance) у сфері 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 

вірусних гепатитів, кількість 

постійно       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

вірусних гепатитів заходів 

2) імплементація системи 

епіднагляду за недавнім 

інфікуванням ВІЛ-інфекцією 

ЦГЗ,  

неурядові 

організації (за 

згодою) 

Імплементовано систему 

епіднагляду за недавнім 

інфікуванням ВІЛ-інфекцією, 

кількість регіонів 

12 12 12       

32. Проведення 

соціальних, 

поведінкових, 

економічних та 

інших 

досліджень 

1) проведення соціологічного 

дослідження щодо обізнаності  

молоді щодо здорового способу 

життя та попередження 

соціально небезпечних хвороб 

ЦГЗ Проведено соціологічне 

дослідження щодо обізнаності  

молоді щодо здорового способу 

життя та попередження соціально 

небезпечних хвороб,  кількість 

проведених досліджень 

  1         

2) проведення дослідження 

щодо оцінки поширеності 

вірусних гепатитів 

ЦГЗ,  

неурядові 

організації (за 

згодою) 

Проведення дослідження щодо 

оцінки поширеності вірусних 

гепатитів,  кількість проведених 

досліджень 

1           

3) проведення дослідження 

щодо оцінки повторного 

інфікування вірусним 

гепатитом С після досягнення 

стійкої вірусологічної відповіді 

на лікування, зокрема серед 

осіб, які мають високі ризики 

повторного інфікування 

ЦГЗ Проведення дослідження щодо  

оцінки повторного інфікування 

вірусним гепатитом С після 

досягнення стійкої вірусологічної 

відповіді на лікування, зокрема 

серед осіб, які мають високі 

ризики повторного інфікування,  

кількість проведених досліджень 

  1 1       
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Найменування 

заходу 

Найменування підзаходу Відпові 

дальні 

виконавці 

Індикатор виконання  

 

Значення 

індикатору 

виконання, за 

роками 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, тис. 

грн., за роками 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

4) проведення операційного 

дослідження стосовно вивчення 

рівня стигми і дискримінації 

осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію, 

туберкульоз, вірусні гепатити 

ЦГЗ Проведено операційне 

дослідження стосовно вивчення 

рівня стигми і дискримінації осіб, 

хворих на ВІЛ-інфекцію, 

туберкульоз, вірусні гепатити, 

кількість проведених досліджень 

1           

5) проведення дослідження 

рівня навантаженості під час 

надання послуг з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу і вірусних 

гепатитів  

ЦГЗ Проведено дослідження рівня 

навантаженості під час надання 

послуг з ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу і вірусних гепатитів, 

кількість проведених досліджень 

1           

6) проведення дослідження 

щодо оцінки ефективності 

витрат та інвестицій у заходи 

щодо кадрових ресурсів у 

системі охорони здоров’я  

ЦГЗ Проведено дослідження щодо 

оцінки ефективності витрат та 

інвестицій у заходи щодо 

кадрових ресурсів у системі 

охорони здоров’я, кількість 

проведених досліджень 

  1         

7) проведення дослідження 

доступності паліативної 

допомоги хворим на 

туберкульозу і відповідності 

міжнародним стандартам, 

розробка плану удосконалення 

з врахуванням отриманих 

результатів 

ЦГЗ Проведено дослідження 

доступності паліативної допомоги 

хворим на туберкульоз і 

відповідності міжнародним 

стандартам, розроблено план 

удосконалення з врахуванням 

отриманих результатів, кількість 

проведених досліджень 

  1         


