
Додаток  до рішення міської ради від 

19.04.2022 №948-15/2022 "Про виконання 
Програми покращення діагностики, 

лікування та профілактики злоякісних 

новоутворів в Надвірнянській міській 

територіальній громаді за 2021 рік " 

 

 

Інформація про виконання Програми розвитку та життєзабезпечення  

КНП "Надвірнянська ЦРЛ" Надвірнянської міської ради за 2021 рік     

                    

виконання заходів програми в частині протидії захворювання та профілактиці 

 туберкульозу за 2021 рік 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

Передбачене 

фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Профінансовано за період 

дії Програми 

рік тис. грн. 

Профілактичні заходи 

1 Проведення комплексної діагностики  та 
раннього виявлення туберкульозу 

флюорографічним та рентгенологічним  

обстеженням 

Міська рада, 
КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 

Протитуберкульозне 
диспансерне відділення 

20,0 2021 20,0 

Діагностичні заходи 

2 Забезпечити належне функціонування 
лабораторії  І рівня з метою ефективності 
діагностики випадків туберкульозу (в т.ч. 

реактиви, посуд лабораторний, придбання, 
повірка, обслуговування обладнання, 
транспортування мокротиння 

Міська рада, 
КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 

 

10,0 2021 10,0 



3 Забезпечити протитуберкульозне відділення 
необхідним сучасним діагностичним 

обладнанням негатоскопи, флюороскопи, 

центрифуга, сухожарова шафа) 

Міська рада, 
КНП «Надвірнянська 

центральна районна лікарня» 

Протитуберкульозне 
диспансерне відділення 

10,0 2021 9,8 

4 Забезпечити проведення  до та після тестового  

консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію 

хворих на туберкульоз 

КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 

Протитуберкульозне 
диспансерне відділення 

5,0 2021 5,0 

Всього  45,0  44,8 

 

виконання заходів щодо «забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,   

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2021рік 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Передбачене 

фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Профінансовано за період дії 

Програми 

рік тис. грн. 

1. Забезпечення обов’язкового медичного страхування працівників 
закладів охорони здоров’я на випадок  ВІЛ-інфікування. 

4,0 2021 0,9 

2. Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного 
тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення 

28,0 2021 28,0 

3. Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих 1,0 2021 0,0 

4. Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців 
 

4,5 2021 4,5 

5. Забезпечення доступу вагітних жінок  до послуг з консультування та 
тестування на ВІЛ/інфекції та профілактики передачі ВІЛ від матері 
до дитини. 

1,0 2021 1,0 

 

Всього 

 

38,5  34,4 



виконання заходів в частині розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них за 2021 рік в КНП 

«Надвірнянська ЦРЛ» Надвірнянської міської ради 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

Передбачене 

фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Профінансовано за 

період дії Програми 

рік тис. грн. 

1  Забезпечення соціальних пільг і гарантій 

донорам 

( кошти на оплату) 

КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 34,5 2021 15,9 

2 Організація санітарно-просвітницької роботи з 
питань донорства серед населення району 
(видання інформаційних бюлетенів, агітаційних 

матеріалів) 

КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 0,5 2021 Не виконано 

.  

Інформаційн
і матеріали 

надавались 
обласною 

станцією 

переливання 
крові   

 

Всього  35,0  15,9 

 

 

виконання заходів в частині боротьби з поширенням  COVID-19 за 2021 рік в КНП «Надвірнянська ЦРЛ» Надвірнянської 

міської ради 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

Передбачене 

фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Профінансовано за 

період дії Програми 

рік тис. грн. 

1 Кисень КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 100,0 2021 100,0 



2 Засоби індивідуального захисту КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 3,0 2021 2,1 

3 Дезсередники, антисептики 

 

 

КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 2,0 2021 1,8 

4 Страхування медичних працівників які 
безпосередньо повязані у наданні допомоги 

хворим на COVID-19 

КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 49,5 2021 42,9 

Всього  154,5  146,8 

 

 

 

комп’ютеризація  відділень та структурних підрозділів КНП «Надвірнянська ЦРЛ»  

Надвірнянської міської ради та інше. 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

Передбачене 

фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Профінансовано за 

період дії Програми 

рік тис. грн. 

1 Комп’ютерна техніка КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 90,0 2021 89.9 

2 Меблі КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 75,0 2021 75,0 

3 Відеосистема КНП «Надвірнянська ЦРЛ» 40,0 2021 40,0 

Всього  205,0  204,9 

 

 

 

 

 

 



виконання заходів цільової програми у частині імунопрофілактики 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

Передбачене 

фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Профінансовано за період 

дії Програми 

рік тис. грн. 

1 Забезпечення щорічного проведення 
передсезонної імунопрофілактики грипу в 
групах ризику (медичний персонал лікувально-
профілактичних закладів) 

КНП «Надвірнянська 
ЦРЛ» 

10,0 2021  Вакцина не 
закуповувалась 

Всього  10,0  0 

Всього по програмі  482  446,8 

  

 

 

 

Виконавець: 
Директор КНП «Надвірнянська ЦРЛ»                                                Сергій ЄМЕЛЬЯНЧУК          

 

 

Секретар міської ради                                                                            Тарас ПЕКАРСЬКИЙ 

 


