
   ЗАТВЕРДЖЕНО 
        до рішення Надвірнянської міської 

        ради від 24.12.2020 №43-3/2020 

        Міський голова 

        ______________Андрійович З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

протидії захворювання на туберкульоз 

в Надвірнянській міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник програми: 

КП «Надвірнянський НЦПМД»  

 

 

 

Е.Сем’янів              _____________ 

Керівник програми: 

Заступник міського голови 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Я.Гундяк                _____________ 

Начальник юридичного  

відділу міської ради 

 

 

Я.Дем'янчук          _____________ 

 

Начальник фінансового управління  

міської ради                              

 

 

Л.Русаловська       ______________             

 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до рішення міської ради "Про затвердження Програми протидії  

захворювання на туберкульоз в Надвірнянській міській територіальній громаді  

на 2021 рік" 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

       З метою реалізації заходів щодо стабілізації епідемічної ситуації із захворювання на 

туберкульоз в Надвірнянській міській територіальній громаді, поліпшення профілактики та 

лікування туберкульозу. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

 Метою прийняття рішення є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зниження 

рівня захворюваності та смертності від туберкульозу, забезпечення загального та рівного 

доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування 

туберкульозу. 

 

3. Правові аспекти. 

 Формування бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік.   

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування 

 Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Надвірнянської міської територіальної громади. 

 

5.Позиція заінтересованих органів. 

 Проект рішення інтересів інших органів не потребує. 

 

6.Регіональний аспект 

 Проект рішення  стосується координації заходів щодо формування  місцевого 

бюджету на 2021 рік. 

 

7.Громадське обговорення. 

 Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів. 

 В результаті виконання заходів відбуватиметься  щорічне зниження рівня 

захворюваності та смертності на туберкульоз на 1 відсоток, забезпечення своєчасного 

виявлення хворих на туберкульоз, забезпечення належного функціонування системи 

моніторингу ефективності здійснених заходів щодо протидії захворюваності на туберкульоз 

в Надвірнянській міській територіальній громаді.  

 

 

 

Директор КП «Надвірнянський НЦПМД»                                     Е.Сем’янів 

 

  



ПАСПОРТ 

заходів Програми протидії захворювання на туберкульоз 

в Надвірнянській міській територіальній громаді на 2021 рік 

(далі – Програма) 

 

1.  Ініціатор розроблення заходів Програми – КП «Надвірнянський НЦПМД» 

2.  Розробник заходів Програми – КП «Надвірнянський НЦПМД» 

3.  Термін реалізації заходів Програми –2021 рік. 

4.  Етапи фінансування – 2021 рік. 

5.  Обсяги фінансування заходів Програми – 140,0 (тис. грн.):      

 

                                                                 

Роки 

Обсяги фінансування 

                                      

Всього 

( тис.грн) 

В.т.ч  за   джерелами   фінансування 

Місцевий  

бюджет 

Інші джерела 

(НСЗУ) 

2020 рік 140,0 100,0 40,0 

 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми. 

       Виконання основних заходів  Програми дасть змогу6 

- щорічно знижувати рівень захворюваності та смертності на туберкульоз на 

1 відсоток;  

- забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;   

- забезпечити належне функціонування системи моніторингу ефективності здійснених 

заходів щодо протидії захворюваності на туберкульоз в Надвірнянській міській 

територіальній громаді.  

 

    7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 

 

 

 

 

Керівник програми  

Заступник міського голови                                                      Я.Гундяк 

 

 

 

 

Замовник програми 

Директор КП «Надвірнянський 

НЦПМД»                                                                                    Е.Сем’янів 

 

  

 

  



Обгрунтування заходів 

Програми протидії захворювання на туберкульоз 

в Надвірнянській  міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

Загальна частина 

 Туберкульоз – це захворювання, яке визнано не лише медичною, а й серйозною 

соціальною проблемою, що потребує повсякденної уваги та нагальних заходів щодо її 

вирішення з боку держави та громадськості.  

 На тлі поступової стабілізації епідемічного процесу, на сьогодні становить загрозу 

поширення мультирезистентного туберкульозу та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція).  

 Зокрема і  в Надвірнянській міській територіальній громаді окреслилася низка 

невирішених проблем щодо захворюваності на туберкульоз, а саме:  

- недостатній рівень раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей, виявлення 

хворих на туберкульоз шляхом проведення туберкулінодіагностики серед 

контактних осіб та осіб, які належать до груп ризику, стосовно захворювання на 

туберкульоз та ВІЛ-інфікованих;  

- зростання туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих;  

  

Мета Програми 

 Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зниження рівня 

захворюваності та смертності від туберкульозу та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), 

що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до 

високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. 

 

Основні завдання Програми 

 Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:  

- збільшення рівня раннього виявлення туберкульозної інфекції шляхом щорічного 

проведення туберкулінодіагностики та профілактичних флюорографічних оглядів;  

- належне дотримання вимог інфекційного контролю, з метою зниження 

захворюваності серед медичних працівників;  

- належне функціонування системи моніторингу ефективності здійснених заходів 

щодо протидії захворюваності на туберкульоз в Надвірнянській міській 

територіальній громаді;  

- фінансування заходів Програми. 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що 

передбачаються у місцевому бюджеті. 

 Обсяг бюджетних коштів, визначається виходячи з конкретних завдань. 

 Дія заходів програми розрахована на 2021 рік. 

 

  



 Додаток 

до заходів Програми протидії 

захворювання на туберкульоз в 

Надвірнянській міській територіальній 

громаді на 2021 рік   

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

заходів, обсяги та джерела  фінансування Програми протидії 

захворювання на туберкульоз в Надвірнянській міській територіальній громаді 

на 2021 рік 

 

 

Назва замовника: КП «Надвірнянський НЦПМД» 

                 

Назва програми:  Програма протидії захворювання на туберкульоз в Надвірнянській міській 

територіальній громаді  на  2021 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

вико- 

нання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

 

 

Очікувальні 

результати  

 

Всього 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 

міський 

бюджет 

 

інші 

джерела 

(НСЗУ) 

Профілактичні заходи 

1 Забезпечити 

дотримання 

вимог 

інфекційного 

контролю в 

структурних 

підрозділах 

Центру  (в т.ч. 

придбання 

засобів 

індивідуаль-

ного захисту 

органів 

дихання, 

бактерицид-

них 

опромінювачів

та деззасобів) 

КП 

«НЦПМД»  

2021 

рік 

40,0 - 40,0 Недопущення 

випадків 

захворювання 

на 

туберкульоз 

медичних 

працівників 

структурних 

підрозділів 

Центру  



№ 

п/п 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

вико- 

нання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

 

 

Очікувальні 

результати  

 

Всього 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 

міський 

бюджет 

 

інші 

джерела 

(НСЗУ) 

2 Раннє 

виявлення 

туберкульозної 

інфекції у 

дітей шляхом 

щорічного 

проведення  

туберкуліно-

діагностики 

 КП 

«НЦПМД» 

2021 

рік 

100,0 

 

100,0  Попередження 

захворюваності  

на туберкульоз 

серед дитячого 

населення 

Своєчасне, на 

100% 

виявлення дітей 

та підлітків з 

віражем" 

тубпроби 

 

 

 

 

 

Керівник програми  

Заступник міського голови                                                              Я.Гундяк 

 

 

Замовник програми 

Директор КП «Надвірнянський НЦПМД»                                    Е.Сем’янів 

 

 


