
MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

ORDER

12/07/2019 № 1606

Registered at the Ministry 
of Justice of Ukraine 
on August 2, 2019 
at № 855/33826

On approval of the Procedure for providing HIV prevention
services among representatives of high-risk groups for HIV

infection

In pursuance of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 12, 2019 № 497
“Some issues of providing services to representatives of high-risk groups for HIV infection and people
living with HIV” and paragraph 8 of the Regulation on the Ministry of Health of Ukraine approved by
the Cabinet of Ministers Of Ukraine of March 25, 2015 № 267, OR DER:

1. To approve the Procedure for providing HIV prevention services among representatives of
high-risk groups for HIV infection .

2. To the Directorate of Public Health (Skipalsky AP) to ensure the submission of this order in the
prescribed manner for state registration in the Ministry of Justice of Ukraine.

3. I reserve the right to control the execution of this order.

4. This order becomes effective from the date of its official publication.

Acting Minister U. Suprun

AGREED: 

Acting Head of the State Regulatory Service of Ukraine 

First Deputy Chairman 
of the Joint Representative Body 
of Trade Unions 

Head of the Secretariat of the 
Joint Representative Body 
of Employers at the National Level 

Head of the Secretariat of the 
Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights 

Minister of Internal Affairs of Ukraine

V. Zagorodniy 

OO Shubin 

R. Ilyichov 

L. Levshun 

A. Avakov

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#n271


APPROVED 
Order of the Ministry 
of Health of Ukraine of 
July 12, 2019 № 1606

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
02 серпня 2019 р.  
за № 855/33826

ПОРЯДОК 
надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників

груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації

та забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - профілактика ВІЛ) - чоловіків, які мають сексуальні
стосунки з чоловіками (далі - ЧСЧ), осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (далі -
СП), людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним шляхом (далі - ЛВНІ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

аутріч - активні дії надавача послуг з встановлення та підтримання контакту з отримувачем
послуг з метою залучення його до отримання послуг шляхом відвідування місць перебування
та/або проживання в умовах, звичних для таких груп, а також щодо надання окремих послуг
дистанційно з використанням сучасних інформаційних технологій;

аутріч-маршрут - відповідно затверджений надавачем послуг маршрут надання послуг з
профілактики ВІЛ, що передбачає переміщення територією міста з короткими (визначеними в
часі) зупинками для зустрічей з невеликими групами отримувачів послуг в місцях їх
перебування;

вуличний пункт наданих послуг (далі - ПНП) - визначене надавачем послуг місце надання
послуг поза межами будь-яких установ і приміщень в місцях перебування отримувачів послуг з
метою забезпечення їх безперешкодного доступу;

мобільний ПНП - місце надання послуг на базі транспортного засобу з метою доступу до
важкодоступних представників групи підвищеного ризику на віддалених територіях;

надавачі послуг - заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-
правової форми або фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного
обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років
працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на
забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального
захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ;

обмін та/або видача шприців - забезпечення ЛВНІ стерильним ін’єкційним обладнанням
взамін використаних шприців та голок, або без обміну;

отримувачі послуг - представники груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (ЛВНІ
та ЧСЧ з 14 років, СП - з 18 років);

профілактика ВІЛ - комплекс заходів у сфері громадського здоров’я, спрямований на
стримування поширення гемотрансмісивних інфекцій, в тому числі ВІЛ, серед груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

стаціонарний ПНП - місце надання послуг на базі приміщень надавачів послуг.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про
охорону здоров’я, Законах України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про
захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актах у сфері
протидії ВІЛ.

3. Головними завданнями надавача послуг є:

задоволення потреб населення у послугах з профілактики ВІЛ;

формування в отримувача послуг стійких поведінкових змін щодо зниження ризикованої
поведінки, спрямованих на зменшення шкоди для здоров’я, покращення його стану та якості
життя;

налагодження співпраці із закладами/установами/організаціями з метою залучення
необхідних фахівців відповідно до потреб отримувача послуг;

постійний та періодичний моніторинг поточних результатів, виявлення труднощів,
визначення проблем, вжиття заходів щодо їх усунення;

забезпечення ефективності послуг відповідно до показників, визначених цим Порядком.

4. Організація та надання послуг з профілактики ВІЛ базується на принципах:

зменшення шкоди - принцип організації заходів та програм у сфері громадського здоров’я,
спрямований на збереження здоров’я, націлений на зменшення шкідливих наслідків
ризикованої поведінки, в тому числі ін’єкційної та сексуальної, та стимулювання поведінкових
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змін на засадах повної недискримінації та всебічного доступу до послуг, а також
неприпустимості переслідування за ознакою належності до груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ;

«рівний - рівному» - надання послуг особою, що має безпосередній особистий досвід
подолання складних життєвих обставин, пов’язаних з належністю до груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ, та/або перебуває/перебувала у тому самому становищі, що й отримувач
послуг;

адресносність та орієнтованість на людину - надання послуг з профілактики ВІЛ у спосіб,
що враховує індивідуальні потреби отримувачів послуг;

добровільність - можливість вибору отримання чи відмови від надання послуг;

недискриміність - неприпустимість обмеження надання послуг отримувачам послуг за
ознаками статі, гендерної ідентичності, раси, національності, сексуальної орієнтації, місця
проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи
інших переконань, за мовними або іншими ознаками;

конфіденційність - забезпечення нерозголошення персональних даних отримувача послуг
щодо стану його здоров’я, фактів звернення та/або отримання послуг, особистих сімейних та
інтимних відомостей, отриманих під час надання послуг, за виключенням випадків,
передбачених законодавством;

доказовість - ґрунтування послуг та підходів з їх надання на наявних наукових даних та
засадах доказової медицини.

II. Структура послуг з профілактики ВІЛ
1. Структура послуг з профілактики ВІЛ включає:

надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг;

розповсюдження презервативів та лубрикантів;

обмін та видачу шприців;

послуги тестування на ВІЛ (далі - ПТВ);

скринінг на туберкульоз (далі - ТБ).

2. Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг здійснюється з
метою забезпечення отримувачів послуг необхідною інформацією, забезпечення доступу до
знань, пов’язаних з ефективною профілактикою серед груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ та зменшенням шкоди шляхом консультування та розповсюдження
інформаційно-освітніх матеріалів.

Послуга включає:

консультування з проведенням оцінки поведінкових ризиків, пов’язаних з веденням
ризикованих сексуальних та ін’єкційних практик;

консультування щодо безпечної ін’єкційної і статевої поведінки та способів попередження
передачі ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ), та вірусних гепатитів;

консультування щодо заходів зі зменшення шкоди, пов’язаної з вживанням психоактивних
речовин (далі - ПАР);

консультування з питань замісної підтримувальної терапії;

консультування з профілактики передозувань ПАР та надання невідкладної допомоги;

консультування з питань репродуктивного та сексуального здоров’я;

консультування з питань попередження гендерного насильства;

мотиваційне консультування щодо проходження тестування на ВІЛ;

консультування щодо переваг раннього початку лікування та перебування під медичним
наглядом в разі інфікування ВІЛ;

інформування про доступні послуги неурядових організацій, в тому числі тих, що
здійснюють догляд і підтримку людей, які живуть з ВІЛ, державних та комунальних установ та
перенаправлення до них за потреби послуг;

видача безкоштовних інформаційних та довідкових матеріалів.

3. Розповсюдження презервативів та лубрикантів здійснюється з метою формування в
отримувача послуг безпечної сексуальної поведінки та стримування поширення ВІЛ статевим
шляхом, в тому числі за принципом «рівний - рівному».

Послуга включає:

видачу презервативів, лубрикантів відповідно до потреб та розрахункових кількостей
товарів, що надаються в рамках послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - розрахункові кількості), визначених у додатку
1 до цього Порядку;

консультування щодо належного використання презервативів та зменшення ризиків
передачі ВІЛ, вірусних гепатитів та ІПСШ.

4. Обмін та/або видача шприців здійснюються з метою надання можливості реалізації
отримувачами послуг безпечних ін’єкційних практик та стримування поширення ВІЛ
парентеральним шляхом, в тому числі за принципом «рівний - рівному».

До отримання послуги залучаються ЛВНІ.

Послуга включає:



обмін або видачу шприців та голок, видачу спиртових серветок відповідно до потреб та
розрахункових кількостей;

організацію процесу збору використаних шприців/голок для їх подальшої утилізації та/або
транспортування до місць тимчасового зберігання чи утилізації;

консультування щодо правильного використання ін’єкційного інструментарію, зменшення
ризиків передачі ВІЛ та вирішення супутніх медичних проблем, пов’язаних з ін’єкційним
вживанням.

5. Послуга з тестування на ВІЛ-інфекції надається відповідно до вимог галузевих
стандартів медичної допомоги. з метою виявлення факторів ризикованої поведінки,
мотивування до проходження тестування на наявність антитіл до ВІЛ, сприяння взяттю під
медичний нагляд та формування прихильності до медичних послуг.

Послуга включає:

забезпечення тестування на ВІЛ, включаючи асистоване тестування, з використанням
швидкого (експрес) тесту відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та
чинного законодавства, в тому числі проведення до та післятестового консультування, та
інтерпретацію результатів тесту;

мотиваційне консультування осіб, які отримали позитивний результат, з метою залучення
під медичний нагляд та/або направлення для підтвердження діагнозу та раннього початку
лікування;

мотиваційне консультування осіб, які отримали негативний результат, щодо заходів з
профілактики ВІЛ та безпечних поведінкових практик;

мотиваційне консультування щодо залучення до ПТВ сексуальних та ін’єкційних партнерів
отримувачів послуг.

6. Cкринінг на туберкульоз надається шляхом опитування з метою мотивування до
своєчасної діагностики ТБ, попередження інфікування найближчого оточення, сприяння
диспансеризації та формування прихильності до послуг лікування туберкульозу.

Послуга включає:

первинне скринінгове анкетування на туберкульоз з використанням опитувальника
відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я медичної допомоги;

мотиваційне консультування осіб з вираженими симптомами ТБ з метою залучення до
медичних послуг;

направлення осіб з вираженими симптомами ТБ на діагностику;

надання консультації щодо профілактики ТБ.

7. Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, які не визначені цим Порядком, що спрямовуються на підтримку
профілактики ВІЛ, можуть бути забезпечені за рахунок інших джерел - коштів місцевих
бюджетів, міжнародної технічної допомоги та включати (але не обмежуватися):

надання тестів на вагітність, гігієнічних наборів для жінок;

надання гуманітарної допомоги та мотиваційних (у тому числі харчових) пакетів;

видача налоксону для ЛВНІ;

надання послуг тимчасового перебування дітям отримувачів;

надання юридичних консультацій;

онлайн - консультування та підтримка платформ спілкування представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

мотиваційне консультування щодо проходження вакцинації проти вірусного гепатиту В та
вірусу папіломи людини;

тестування на вірусний гепатит С з використанням швидких (експрес) тестів;

видача швидких (експрес) тестів для самостійного тестування на ВІЛ статевих партнерів
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

консультування щодо преконтактної профілактики ВІЛ;

тестування ІПСШ та супровід для подальшого отримання лікування;

представлення інтересів отримувача послуг у державних органах, ведення переговорів від
його імені та вчинення необхідних дій для розв’язання соціально-економічних та медичних
проблем шляхом забезпечення кураторства (кейс - менеджменту).

III. Правила надання послуг з профілактики ВІЛ
1. Місця, тривалість та періодичність надання послуг з профілактики ВІЛ визначаються у

додатку 2 до цього Порядку.

2. Інформація щодо надання послуг вноситься до картки отримувача послуг з профілактики
ВІЛ, згідно з додатком 3 до цього Порядку, відомості щоденного обліку надання послуг з
профілактики ВІЛ, наведеної у додатку 4 до цього Порядку та інших форм первинної та
облікової медичної документації відповідно до змісту послуг.

Картки нових отримувачів послуг з профілактики ВІЛ підшиваються в окрему папку та
скріплюються помісячно з першою сторінкою, що містить інформацію про сумарну кількість
нових клієнтів з розбивкою відповідно до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та
статі отримувачів послуг.



Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог чинного
законодавства про захист персональних даних.

З метою реєстрації отримувачів та обліку послуг використовуються електронні системи, що
базуються на унікальних генерованих кодах для забезпечення належних умов конфіденційності.

3. Консультування отримувачів послуг, визначене цим Порядком, може бути як груповим,
так й індивідуальним та надаватися в місцях надання послуг або в умовах аутріч - роботи. Теми
консультацій обираються відповідно до потреб отримувачів послуг та завдань надавачів послуг.

4. Для підтримання сталого розвитку спільнот з числа отримувачів послуг з профілактики
ВІЛ та забезпечення прихильності рекомендується систематичне проведення інформаційно-
освітніх занять, спрямованих на загальне підвищення ефективності надання послуг з
профілактики ВІЛ.

5. Місця надання послуг, в тому числі вуличні, стаціонарні та мобільні ПНП, мають
знаходитися за місцем проживання або у місцях найбільшої концентрації отримувачів послуг.
Стаціонарні ПНП обладнуються відповідно до переліку послуг, що надаються, та повинні мати
окрему зону для:

обміну й видачі шприців з боксами або ємностями для збору використаних шприців з
дотриманням санітарних норм;

зберігання інформаційних матеріалів і товарів, що надаються отримувачам послуг
відповідно до цього Порядку, з можливістю забезпечення умов зберігання, визначених
виробником;

проведення консультацій з можливістю забезпечення належної конфіденційності та/або
анонімності отримувача послуг.

6. Товари, що надаються в рамках обміну, видачі шприців та розповсюдження презервативів
мають зберігатися в умовах, визначених виробником.

7. Надавачі послуг повинні забезпечити унеможливлення потрапляння товарів у роздрібну
торгівлю.

8. За потреби отримувачам послуг забезпечується переадресація до закладів/установ/
організацій з метою отримання інших послуг, не передбачених цим Порядком, для чого
надається інформація про їх адресу, телефони, перелік послуг та режим роботи, а також
забезпечується зворотній зв’язок щодо результатів переадресації.

IV. Інформаційне забезпечення діяльності
1. Надавач послуг забезпечує відповідне інформаційне забезпечення діяльності з надання

послуг, визначених цим Порядком.

2. Надання послуг має безперервний характер. Відомості про режим роботи надавача
послуг та зміни до нього мають розміщуватися:

у доступних місцях в місці надання послуг;

на веб-сайтах (веб-сторінках) або офіційних сторінках у соціальних мережах (за наявності).

3. Надавач послуг забезпечує доступ отримувачів послуг до інформаційно-освітніх
матеріалів щодо, діагностики, лікування і профілактики ВІЛ та інших супутніх тем з метою
підвищення ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ.

4. Ключовими показниками ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ є:

кількість отримувачів послуг, які скористалися послугами протягом звітного періоду, з них
- кількість нових отримувачів послуг, які скористалися послугами протягом того самого
періоду;

кількість осіб, що отримали ПТВ, з них кількість позитивних результатів серед
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

відсоток отримувачів послуг з позитивним результатом на ВІЛ, які були залучені під
медичний нагляд;

відсоток отримувачів послуг з позитивним результатом на ВІЛ, які були залучені під
медичний нагляд та розпочали лікування;

відсоток осіб, які пройшли скринінг на ТБ;

відсоток осіб, які звернулися для уточнення результату скринінгу на ТБ, з тих, хто пройшли
скринінг.

Генеральний директор  
Директорату  

громадського здоров’я А. Скіпальський



Додаток 1  
до Порядку надання послуг  
з профілактики ВІЛ  
серед представників груп  
підвищеного ризику  
щодо інфікування ВІЛ  
(пункт 3 розділу II)

РОЗРАХУНКОВІ КІЛЬКОСТІ ТОВАРІВ, 
що надаються в рамках послуг з профілактики ВІЛ серед

представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Перелік послуг Отримувачі
послуг

Товари Розрахункова
кількість*  
(особа/рік)

Розповсюдження
презервативів

ЛВНІ  
(з 14 років)

Презервативи 20

Лубриканти 2

СП  
(з 18 років)

Презервативи 200

Лубриканти 100

ЧСЧ  
(з 14 років)

Презервативи 50

Лубриканти 25

Обмін та видача
шприців

ЛВНІ  
(з 14 років)

Шприци ін’єкційні одноразового
використання з голками

200

Серветки спиртові дезінфікувальні 200

__________  
* Розрахункова кількість застосовується як прогнозований середній показник на одного отримувача протягом року.
Кількість товарів, що надаються в рамках послуг може змінюватися відповідно до потреб отримувача послуги.



Додаток 2  
до Порядку надання послуг  
з профілактики ВІЛ  
серед представників груп  
підвищеного ризику  
щодо інфікування ВІЛ  
(пункт 1 розділу III)

МІСЦЯ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ 
надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп

підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Перелік послуг Місця надання послуг Тривалість
надання

(орієнтовна)

Розрахункова
кількість*  
(особа/рік)

Надання цільових
інформаційних,
освітніх та
комунікаційних послуг

Стаціонарні ПНП, мобільні ПНП,
аутріч-маршрути

30 хв 9

Розповсюдження
презервативів та
лубрикантів

5 хв 9

Обмін та видача
шприців

5 хв 9

Скринінг на
туберкульоз

15 хв 2

Послуги тестування на
ВІЛ

Стаціонарні ПНП, мобільні ПНП,
заклади охорони здоров’я

30 хв 2

__________  
* Розрахункова кількість застосовується як прогнозований середній показник на одного отримувача протягом року.
Кількість послуг може змінюватися відповідно до потреб отримувача послуги.



Додаток 3  
до Порядку надання послуг  
з профілактики ВІЛ  
серед представників груп  
підвищеного ризику  
щодо інфікування ВІЛ  
(пункт 2 розділу III)

Card of the recipient of HIV prevention services among the representatives
of high-risk groups for HIV infection 

Annex 4 
to the Procedure for Provision 
of HIV Prevention Services  
among Representatives of 
High-Risk Groups  
for HIV Infection 
(Section III, Paragraph 2)

STATEMENT OF DAILY ACCOUNTING FOR THE PROVISION OF
HIV PREVENTION SERVICES AMONG REPRESENTATIVES OF

HIGH RISKS FOR HIV INFECTION 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/74/f487905n142.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/74/f487905n143.doc
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