
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я 

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02, 

тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua   , код ЄДРПОУ 02012906 

 

19.11.2021  №  061-11879/04.03 

 Департамент економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Департамент фінансів  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Постійна комісія Київської міської ради 

з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку 

Постійна комісія Київської міської ради 

з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту 

 

На виконання рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року  

№ 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм у місті Києві» Департамент охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає 

інформацію за 9 місяців  2021 року про хід виконання завдань і заходів:  

- Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020−2022 роки; 

- Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 

роки; 

- Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 

2017−2021 роки 

 

Додаток на ______ арк. 

 

 

Директор                                                                                   Валентина ГІНЗБУРГ 

 

 

 



Заступник директора - начальник             

управління лікувально-профілактичної  

допомоги                                                                           Галина ЗБОРОМИРСЬКА 

 

Заступник директора –                                                            

начальник управління економіки                                            Андрій ДОВГОШИЯ 

 

Заступник  начальника 

управління економіки                    Леся ШМУЛЬКО 

 

Головний спеціаліст сектору цільових програм   

та спеціального фонду                                                      Наталія МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 



державний 

бюджет

бюджет 

м.Києва
інші  джерела 

державний 

бюджет

бюджет 

м.Києва
інші  джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Запобігання поширення ВІЛ серед 

ключових груп населення
45 138,58 0,00 4 050,58 41 088,00 17 868,66 6 632,66 752,83 10 483,17 

1.1. Забезпечити групи підвищеного ризику 

щодо інфікування ВІЛ (далі – ГПР) 

комплексним пакетом послуг з метою 

запобігання нових випадків інфікування 

у т.ч. за стратегією «зменшення шкоди», 

зокрема:

29 974,78 0,00 0,00 29 974,78 10 808,06 3 643,27 0,00 7 164,79 - -

1.1.1.людей, які вживають ін'єкційні 

наркотики (далі - ЛВІН)

НУО
2017-2021 15 095,59 0,00 0,00 15 095,59 6 706,57 3 085,47 0,00 3 621,10 частково виконано -

1.1.2.чоловіків, які мають сексуальні 

стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)

НУО
2017-2021 9 033,61 0,00 0,00 9 033,61 2 791,49 0,00 0,00 2 791,49 частково виконано -

1.1.3.робітників комерційного сексу 

(далі - РКС)

НУО
2017-2021 5 845,58 0,00 0,00 5 845,58 1 310,00 557,80 0,00 752,20 частково виконано -

1.2. Забезпечити створення та 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів (соціальної реклами), 

спрямованої на запобігання поширення 

ВІЛ серед ГПР

НУО 

2017-2021 350,00 0,00 0,00 350,00 368,00 0,00 0,00 368,00 виконано -

1.3. Реалізація нової моделі профілактичної 

роботи з метою виходу на 

важкодоступні ГПР щодо інфікування 

ВІЛ

НУО

2017-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,82 0,00 0,00 1 140,82 виконано

 НУО проведено консультування 

клієнтів та навчання навичкиам 

безпечної поведінки, навчання клієнтів 

передачі інформації за принципом 

"РІВНИЙ-РІВНОМУ"

1.4. Забезпечити функціонування мобільних 

амбулаторій для посилення 

ефективності профілактичної роботи 

громадських організацій

НУО 

2017-2021 2 250,00 0,00 0,00 2 250,00 535,45 0,00 0,00 535,45 частково виконано -

1.5. Здійснити пілотування (2017 р.) та 

впровадження (2018-2021 рр.) 

преконтактної профілактики (РгЕР) 

антиретровірусними препаратами серед 

ЧСЧ

Департамент 

охорони здоров’я 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) (далі - 

Департамент 

охорони здоров'я), 

НУО

2017-2021 7 803,22 0,00 0,00 7 803,22 587,63 0,00 0,00 587,63 частково виконано -

1.6. Забезпечити ефективну систему 

виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих 

партнерів ЛЖВ та взяття під медичне 

спостереження у випадку виявлення ВІЛ-

інфекції

НУО

2017-2021 635,00 0,00 0,00 635,00 174,35 0,00 0,00 174,35 частково виконано -

Причини невиконання

Завдання: 

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі: Інформація про 

виконання заходу

1. Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки, рішення КМР  від  08 грудня 2016 року  № 538/1542

2.   Найменування виконавця

 Інформація  про виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки 

за 9 місяців 2021 року

Найменування заходу Виконавці

Термін 

виконанн

я

Планові обсяги фінансування, тис. грн.



1.7. Забезпечити стійкість програми замісної 

підтримувальної терапії (ЗПТ) для 

людей, які вживають ін'єкційні 

наркотики (ЛВІН), за принципом 

інтегрованої медичної допомоги:

Департамент 

охорони здоров’я,  

управління охорони 

здоров’я районних в 

місті Києві 

державних 

адміністрацій (далі - 

УОЗ)

2017-2018 2 336,00 0,00 2 336,00 0,00 3 397,12 2 983,62 104,83 308,67 - -

1.7.1. Проведення ремонту приміщень з 

метою розширення мережі кабінетів ЗПТ 

на базі закладів охорони здоров’я у 

Подільському та Святошинському 

районах (2017 рік), Дарницькому, 

Деснянському, Дніпровському та 

Шевченківському районах (2018 рік)

ТОВ «Делойт 

Консалтінг Оверсіз 

Проджектс» (USAID) 

2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу 

Програмою не 

передбачене.

-

1.7.2. Оснащення кабінетів ЗПТ на базі 

закладів охорони здоров’я ПМСД у 

Святошинському, Солом’янському та 

Шевченківському, Подільському, 

Дарницькому, Деснянському, 

Дніпровському, Печерському та 

Шевченківському районах (2018 рік)

Департамент 

охорони здоров’я,  

управління охорони 

здоров’я районних в 

місті Києві 

державних 

адміністрацій (далі - 

УОЗ)

2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу 

Програмою не 

передбачене.

-

1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів 

охорони здоров’я, які надають первинну 

медико-санітарну допомогу

Департамент 

охорони здоров’я, 

районні управління 

охорони здоров’я, 

ТОВ «Делойт 

Консалтінг Оверсіз 

Проджектс» (USAID) 

2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу 

Програмою не 

передбачене.

-

1.7.4. Забезпечення препаратами ЗПТ Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 2 336,00 0,00 2 336,00 0,00 3 397,12 2 983,62 104,83 308,67 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва проведено 

закупівлю  UA-2021-03-18-006476-c 

(відкриті торги) та підписано договір, 

залишки  мед.виробів будуть отримані 

до кінця 2021 року

1.8. Забезпечити реалізацію заходів, 

спрямованих на досягнення елімінації 

передачі ВІЛ від матері до дитини

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 1 714,58 0,00 1 714,58 0,00 827,23 5,77 648,00 173,46 - -

1.8.1. Охоплення вагітних жінок 

обстеженням на ВІЛ-інфекцію 

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 179,23 5,77 0,00 173,46 
Фінансування заходу 

Програмою не 

передбачене.

-

1.8.2. Забезпечення адаптованими 

молочними сумішами для дітей першого 

року життя, народжених ВІЛ-

інфікованими матерями

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 1 714,58 0,00 1 714,58 0,00 648,00 0,00 648,00 0,00 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва проведено  

закупівлю  UA-2021-04-06-007507-a  

(відкриті торги)  та підписано договір, 

залишки  мед.виробів будуть отримані 

до кінця 2021 року    

1.8.3.Забезпечення антиретровірусними 

препаратами для профілактики передачі 

ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу 

Програмою не 

передбачене.

-

1.9. Розвиток людських ресурсів: 

Забезпечити навчання соціальних 

працівників та волонтерів НУО, 

психологів, інших співробітників, які 

залучені до надання комплексних 

профілактичних послуг ГПР щодо 

інфікування ВІЛ

НУО, Київський 

міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей і молоді 2017-2021 75,00 0,00 0,00 75,00 30,00 0,00 0,00 30,00 частково виконано -

2 Охоплення населення послугами з 

тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед 

представників ГПР щодо інфікування 

ВІЛ

6 279,41 0,00 5 523,01 756,40 10 377,62 102,00 2 638,94 7 636,68 



2.1. Забезпечити доступне та ефективне 

тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та 

кабінетах Довіри за принципом "тестуй 

та реєструй" 

Департамент 

охорони здоров’я,  

НУО 2017-2021 5 486,41 0,00 5 486,41 0,00 5 801,81 47,38 2 638,94 3 115,49 виконано

2.2. Проведення міського дня тестування  на 

ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в закладах 

охорони здоров'я, що засновані на 

комунальній власності територіальної 

громади міста Києва

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу 

Програмою не 

передбачене.

-

2.3. Забезпечити високий рівень 

результативності профілактичної 

роботи громадських організацій в 

частині виявлення ВІЛ серед осіб, що 

належать до ГПР 

Департамент 

охорони здоров’я, 

УОЗ, НУО 2017-2021 730,90 0,00 0,00 730,90 4 424,81 54,62 0,00 4 370,19 - -

2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із 

застосуванням двох швидких тестів та 

оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів 

мобільних амбулаторій 

НУО 

2017-2021 396,00 0,00 0,00 396,00 1 817,93 54,62 0,00 1 763,31 виконано -

2.3.2. Забезпечення участі медичних 

працівників у ПТВ на базі громадських 

центрів та мобільних амбулаторій 

неурядових організацій

Департамент 

охорони здоров’я, 

УОЗ, НУО 2017-2021 136,90 0,00 0,00 136,90 457,80 0,00 0,00 457,80 виконано -

2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, 

зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет 

НУО 

2017-2021 198,00 0,00 0,00 198,00 2 149,08 0,00 0,00 2 149,08 виконано -

2.4. Проведення якості досліджень з 

використанням швидких тестів 

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

2.5. Забезпечити навчання медичних 

працівників навичкам ПТВ, для 

проведення скринінгу населення на ВІЛ 

на базі: 

Департамент 

охорони здоров’я, 

УОЗ, НУО 2017-2021 62,10 0,00 36,60 25,50 151,00 0,00 0,00 151,00 - -

2.5.1. закладів охорони здоров’я ПМСД Департамент 

охорони здоров’я 

2017-2021 36,60 0,00 36,60 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 виконано
Потреба  у фінансуванні на 2021 рік   за 

рахунок бюджета м.Києва відсутня.  

2.5.2. закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня 

Департамент 

охорони здоров’я, 

УОЗ 
2017-2021 25,50 0,00 0,00 25,50 75,00 0,00 0,00 75,00 виконано -

3. Залучення до системи медичного 

нагляду людей, які живуть з ВІЛ  (ЛЖВ) 25 678,39 0,00 7 331,39 18 347,00 8 414,31 280,56 3 240,98 4 892,77 

3.1. Запровадити ефективну систему 

залучення до системи медичного 

нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-

інфекції при зверненні за медичною 

допомогою та при тестування на базі 

громадських організацій

Департамент 

охорони здоров’я 

2017-2021 18 784,84 0,00 687,84 18 097,00 3 612,05 62,13 0,00 3 549,92 - -

3.1.1.Проведення підтверджуючих 

досліджень у разі отримання 

позитивного результату тестування на 

ВІЛ

Департамент 

охорони здоров’я 

2017-2021 687,84 0,00 687,84 0,00 269,92 62,13 0,00 207,79 частково виконано

відсутьня потреба в закурівлі за кошти 

бюджету м.Києва, поставляється за 

рахунок державного бюджету та іншиш 

коштів (НСЗУ та гуманітарна допомога)

3.1.2.Охоплення медичним 

спостереженням осіб, яким встановлено 

діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на 

стаціонарному лікуванні у ЗОЗ

Департамент 

охорони здоров’я 

2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.



3.1.3.Здійснення медичного наглядуЛЖВ 

лікарем інфекціоністом за місцем 

проживання

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

3.1.4. Забезпечення супроводу 

соціальними працівниками НУО 

представників груп підвищеного ризику 

щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення 

у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони 

здоров’я, які надають медичну допомогу 

у зв’язку із ВІЛ-інфекцією

Департамент 

охорони здоров’я, 

УОЗ, НУО

2017-2021 18 097,00 0,00 0,00 18 097,00 3 342,13 0,00 0,00 3 342,13 частково виконано -

3.1.5.Скорочення термінів взяття ЛЖВ 

під медичний нагляд у разі виявлення 

ВІЛ-інфекції

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

3.2. Забезпечити діагностику 

опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при 

взятті під медичний нагляд

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 694,30 0,00 694,30 0,00 216,09 0,00 216,09 0,00 виконано

враховууючи залишки виробів 

мед.призначення (закупівля 2020 року) 

потреба закладу на 2021 рік для 

забезпечення виконання заходу ( бюджет 

м.Києва) складає 254,50 тис.грн.

3.3. Забезпечити клініко-лабораторне 

обстеження ЛЖВ при взятті під 

медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-

інфекцією у Київському міському центрі 

профілактики та боротьби зі СНІДом у 

тому числі: 

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 2 037,11 0,00 2 037,11 0,00 496,57 218,43 217,28 60,86 - -

3.3.1. діагностика вірусних гепатитів В і 

C

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 29,70 0,00 29,70 0,00 298,08 218,43 25,03 54,62 виконано

3.3.2. діагностика сифілісу Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 15,28 0,00 15,28 0,00 17,07 0,00 17,07 0,00 виконано

3.3.3. гематологічні та біохімічні 

дослідження

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 294,65 0,00 294,65 0,00 124,82 0,00 124,82 0,00 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва  проведена 

закупівля  UA-2021-05-28-006715-b   та 

підписано договір, залишки мед.виробів 

будуть отримані до кінця 2021 року

3.3.4. імунологічні дослідження на 

визначення CD4

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 1 438,28 0,00 1 438,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 виконано

Враховуючи залишки виробів медичного 

призначення   асигнування заходу на 

2021 рік  за рахунок бюджету м.Києва не 

передбачено

3.3.5. забезпечення вакуумними 

системами для забору крові 

(вакутайнери)

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 259,20 0,00 259,20 0,00 56,60 0,00 50,36 6,24 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва  проведена 

закупівля  UA-2021-08-13-004028-b   та 

підписано договір, залишки мед.виробів 

будуть отримані до кінця 2021 року

3.4. Забезпечити профілактику та лікування 

опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2021 3 912,14 0,00 3 912,14 0,00 4 089,60 0,00 2 807,61 1 281,99 - -

3.4.1. профілактика туберкульозу Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 135,00 0,00 135,00 0,00 450,50 0,00 130,00 320,50 виконано

3.4.2. профілактика пневмоцистної 

пневмонії

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 324,00 0,00 324,00 0,00 632,49 0,00 312,00 320,49 виконано

3.4.3. профілактика криптококозу Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 16,20 0,00 16,20 0,00 336,70 0,00 16,20 320,50 виконано

3.4.4. профілактика атипових 

мікобактеріозів

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 19,20 0,00 19,20 0,00 339,70 0,00 19,20 320,50 виконано

3.4.5. лікування опортуністичних 

інфекцій

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 3 417,74 0,00 3 417,74 0,00 2 330,21 0,00 2 330,21 0,00 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва проведена 

закупівля  UA-2021-05-25-010636-b  

(відкриті торги)  та підписано договір, 

залишки мед.виробів будуть отримані до 

кінця 2021 року



3.5. Забезпечити навчання та підвищення 

кваліфікації лікарів-інфекціоністів 

закладів охорони здоров’я вторинного 

рівня надання медичної допомоги з 

питань діагностики та лікування ВІЛ-

інфекції/СНІДу

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 не виконано
Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у  

України, зокрема в м.Києві

4 Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, 

антиретровірусною терапією
160 335,00 0,00 0,00 160 335,00 26 495,29 14 060,08 0,00 12 435,21 

4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ 

до антиретровірусної терапії (АРТ) 

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 150 144,00 0,00 0,00 150 144,00 20 131,89 12 993,63 0,00 7 138,26 - -

4.1.1. Продовження та залучення до АРТ 

пацієнтів, які перебувають під медичним 

наглядом в Київському міському центрі 

профілактики та боротьби зі СНІДом  

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 150 144,00 0,00 0,00 150 144,00 20 131,89 12 993,63 0,00 7 138,26 частково виконано -

4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І 

ряду) лікарями-інфекціоністами за 

місцем проживання пацієнта 

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

4.1.3. Видача антиретровірусних 

препаратів за місцем проживання 

пацієнта 

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

4.2. Покращення матеріально-технічної бази 

кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ) 

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

4.2.1. Проведення ремонтних робіт Департамент 

охорони здоров’я
2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

4.2.2. Модернізація робочого місця 

лікаря (ПК, принтер, ліцензоване 

програмне забезпечення)

Департамент 

охорони здоров’я 2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

4.3. Оптимізувати процес видачі 

антиретровірусних препаратів (далі - 

АРВП) шляхом запровадження 

рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ 

антиретровірусних препаратів через 

аптечну мережу (2017 р. - пілотний 

проект)  

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - річний показник

4.4. Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ 

(насамперед представників груп 

підвищеного ризику щодо інфікування 

ВІЛ) силами НУО та Київського міського 

центру соціальних служб для дітей, сім’ї і 

молоді для отримання АРТ 

Департамент 

охорони здоров’я, 

Київський міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

і молоді 

2017-2021 9 691,00 0,00 0,00 9 691,00 6 363,40 1 066,45 0,00 5 296,95 частково виконано -

5. Досягнення високої ефективності 

лікування у людей, які живуть з ВІЛ та 

отримують антиретровірусну терапію 

(АРТ)

36 621,82 0,00 36 333,82 288,00 3 176,86 1 668,81 1 100,72 407,33 

5.1. Забезпечити клініко-лабораторний 

моніторинг та оцінку ефективності АРТ 

(згідно клінічного протоколу) 

Департамент 

охорони здоров’я
2017-2021 36 333,82 0,00 36 333,82 0,00 3 176,86 1 668,81 1 100,72 407,33 - -



5.1.1. Визначення рівня вірусного 

навантаження (ВН) 

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 21 206,57 0,00 21 206,57 0,00 1 006,42 892,29 0,00 114,13 виконано

Потреба  на 2021 рік  в закупівлі виробів 

медичного призначення для визначення 

рівня вірусного навантаження (ВН) ) 

відсутня. Поставляється  за рахунок 

Державного бюджету.

5.1.2. Визначення рівня CD4 

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 11 808,56 0,00 11 808,56 0,00 1 041,25 776,52 0,00 264,73 виконано

Потреба  на 2021 рік  в закупівлі виробів 

медичного призначення для визначення 

рівня CD4  відсутня.  Поставляється   за 

рахунок Державного бюджету.

5.1.3. Гематологічні дослідження

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 793,18 0,00 793,18 0,00 325,41 0,00 325,41 0,00 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва проведена 

закупівля  UA-2021-05-28-0067715-b  

(відкриті торги)  та підписано договір, 

залишки мед.виробів будуть отримані до 

кінця 2021 року

5.1.4. Біохімічні дослідження крові Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 2 016,26 0,00 2 016,26 0,00 692,67 0,00 664,20 28,47 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва проведена 

закупівля  UA-2021-05-28-0067715-b  

(відкриті торги)  та підписано договір, 

залишки мед.виробів будуть отримані до 

кінця 2021 року

5.1.5. Діагностика опортуністичних 

інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції 

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 509,25 0,00 509,25 0,00 111,11 0,00 111,11 0,00 частково виконано

за рахунок бюджету м.Києва проведена 

закупівля  UA-2021-05-28-006715-b та 

UA-2021-08-19-004952-a   (відкриті 

торги)  та підписано договір, залишки 

мед.виробів будуть отримані до кінця 

2021 року

5.2. Здійснювати соціальний супровід  ЛЖВ,  

груп підвищеного ризику 

Київський  міський 

центр соціальних 

служб для дітей, сім’ї 

і молоді, НУО 

2017-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фінансування заходу Програмою не 

передбачене.

5.3. Розвиток людських ресурсів: 

Забезпечити підвищення кваліфікації 

медичних працівників, залучених до 

надання медичної допомоги ЛЖВ, 

шляхом стажування у провідних 

практиках міжнародних партнерів 

Департамент 

охорони здоров’я

2017-2021 288,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 не виконано
Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у  

України, зокрема в м.Києві

54

39

18

274 053,20 0,00 53 238,80 220 814,40 66 332,74 22 744,11 7 733,47      35 855,16

усього загальний фонд
спеціаль

ний фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

238 345,0 17 530,60 ######## 66 332,74 7 733,47 58 599,27 -172 012,26 -9 797,13 -162 215,13

Проведені видатки за звітний період

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому

Відхилення

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

у тому числі кількість заходів:

- запланованих

- виконаних

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням 



 Інформація  про виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки 

за 9 місяців 2021 року



Додаток 7 

До порядку розроблення та затвердження 

та виконання міських цільових програм  

у місті Києві 

 

Пояснювальна записка до звіту 

про хід виконання 

Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021рр  

за 9 місяців 2021 року 

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: 

Кількість заходів програми,од Відсоток 

виконаних 

заходів 

Всього Виконаних Невиконаних 

59 27 32* 45,76 % 

 

1.1.Перелік  виконаних заходів (до 5-7) 

Захід 1.9. Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, 

психологів, інших співробітників, які залучені до надання комплексних 

профілактичних послуг ГПР щодо інфікування      ВІЛ ((охоплено 32 особи, 

плановий показник 30 осіб)  

Захід 2.5.1. Забезпечення навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для 

проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі ЦПМСД. Показник 

виконаний. 

Захід 2.5.2. Забезпечення навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для 

проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня (плановий показник 20 осіб, навчання пройшло 110 особи) 

Захід 3.4.2 Профілактика пневмоцистної пневмонії (охоплено 1888 особи, 

плановий показник – 500 осіб); 

Захід 3.4.3 Профілактика атипових мікобактеріозів (охоплено 25 осіб, 

плановий показник 20 осіб)  

Захід 3.5.  Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації лікарів-

інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної 

допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу (охоплено 

49 осіб, плановий показник 40 осіб)  

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів 

Захід 2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких 

тестів та оптимізації аутріч маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій. 



Кількість осібз числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО 

(виявлено 1285 осіб, плановий показник 6290 осіб) 

Захід 2.3. Забезпечення високого рівеня результативності профілактичної 

роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що 

належать до ГПР. Показник виконаний на 20,4%. Основна причина 

недовиявлення ВІЛ-інфікованих серед груп підвищеного ризику є введення 

карантиних заходів COVID-19 

 

* Загалом середній показник виконання програми ставить 75,7%, зокрема: 

- Розділ 1. Запобігання поширення віл серед ключових груп населення  – 

88,2%; 

- Розділ 2. Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), 

насамперед представників ГПР щодо інфікування віл тестування 

70,2%; 

- Розділ 3. Залучення до системи медичного нагляду ЖЛВ – 81,2%; 

- Розділ 4. Охоплення людей, які живуть з віл, антиретровірусною 

терапією – 82,0%; 

- Розділ 5. Досягнення високої ефективності лікування  у людей, які 

живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію – 56,8% 

 

 

 

 

Директор                                                                                         Віталій Казека 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
 

Реалізація стратегії  Fast Track Cities у закладах охорони здоров’я міста  

Києва 

за 9 місяців 2021 року 

 

За період 1987-2021 рр. у місті Києві офіційно 

зареєстровано(кумулятивно) більше 25 000 випадків ВІЛ-інфекції. Станом на 

01.10.2021 р. під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я міста Києва  

перебуває  15 408 осіб, з них зі СНІД-індикаторними захворюваннями 2993 

особи. Кількість дітей, які знаходяться під медичним спостереженням – 532 

осіб, з них зі  встановленим діагнозом – 225 особи, діагноз ВІЛ-інфекція у стадії 

підтвердження – 307 осіб. 

ВІЛ 

  Захворюваність на ВІЛ-інфекцію  становить 29,9 на 100 тис.нас.  

73,5 % нових випадків зареєстровано у віковій групі 30-49 років. З них: 

30-39 років – 44,3%; 40-49 рр – припадає 29,3%, 50 років і старше припадає – 

11,6%;   

 У статевій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції переважають чоловіки 

1,3:1 або 56,9% чоловіків 43,1 % жінок. 

 Основним шляхом передачі ВІЛ у місті Києві є статевий, що становить 

62,9 %, парентеральний – 36,2%, вертикальний – 0,45%, невизначений – 0,34%. 

Важливо, найчастіше інфікування як чоловіків так і жінок відбувається при 

незахищених статевих контактах; у 55,3 % серед чоловіків та 76,8 % серед 

жінок. Третина  чоловіків із статевим шляхом інфікування ( 30,6 % - 97 осіб) 

мали гомосексуальні контакти. 

 Серед молоді 15-24 рр відмічається тенденція  до зниження  частки 

зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекція - 5,3% за звітний період 2021 рік. 

Більшість молодих людей цієї вікової групи інфікувались  ВІЛ внаслідок 

незахищених статевих контактів – 82,9%, при чому 58,9 % з них мали 

гомосексуальні контакти. 

Число осіб,  які перебували під медичним наглядом  у ЗОЗ міста Києва  та 

померли внаслідок причин безпосередньо пов’язаних з ВІЛ-інфекцією  

становить 117 осіб,  за аналогічний період  2020 року – 109.. Показник 

смертності внаслідок СНІДу   склав 4,0 за звітний період 2021 року проти 3,4 на 

100 тис.нас за аналогічний період 2020 року. 

СНІД.  Захворюваність на СНІД у місті Києві становить  5,40 (159 осіб) на 

100 тис.нас., спостерігається тенденція до зменшення: 9 міс.2020р.- 6,0 (175 

осіб); У віковій структурі СНІД-індикаторних захворювань із вперше 

встановленим діагнозом СНІД переважають особи у віці 40-49 років – 37,1%; 

30-39років- 35,2%; 23,8% припадає на вікову групу 50 років і старше. За статтю 

переважають чоловіки 60,3% з гетеросексуальним шляхом інфікування 71,8%. 



На парентеральний шлях припадає 19,4%, решта 5,03% на гомосексуальний 

шлях інфікування. 

 

Тестування на ВІЛ у ЗОЗ міста Києва.  

Обстеження на ВІЛ-інфекцію у м. Києві здійснюється на первинній, 

вторинній та третинній ланках надання медичної допомоги.   

Впродовж  звітного періоду у місті обстежено на ВІЛ 188 071 особи, з них 

обстежено швидкими тестами 86 371(45,7%) осіб, з них у кабінетах «Довіра» 

6 501(7,5%) особа 
 

Кількість осіб, обстежених на ВІЛ-інфекцію (абс.чис) 

 Усього у т.ч. швидкими тестами 

9 місяців 2018 рік 218 248 111 434 

9 місяців 2019 рік 210 626 112 348 

9 місяців 2020 рік 144 836 58 018 

9 місяців 2021 рік 188 071 86 371 

Аналізуючи загальні показники тестування на ВІЛ за 9 місяців  2021/2020 років, 
відмічається збільшення кількості обстежених  на ВІЛ на 22,9 %, незначне збільшення (32,8%) 
спостерігається обстежених швидкими тестами 

Загалом за результатами скринінгу виявлено серологічні маркери ВІЛ у 1 197 осіб (у 
т.ч. швидкими тестами 818), тобто наявне зменшення на 57,6 % кількості ВІЛ- позитивних 
результатів відносно аналогічного періоду 2020 року (2075 випадків, з них швидкими тестами 
– 1425). Основною причиною зменшення кількості виявлених є верифікація виявлених ВІЛ-
позитивних осіб, та не включення дублів(люди, які вже стоять на обліку у мед.закладі) у 
звітність. 

 

Кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції (абс.чис) 

 Усього у т.ч. швидкими тестами 

9 місяців 2018 рік 2 845 1 943 

9 місяців 2019 рік 2 295 1 719 

9 місяців 2020 рік 2 075 1 425 

9 місяців 2021 рік 1 197 818 

 
Показник результативності тестування на ВІЛ-інфекцію знизився , за рахунок 

видалення дублів 

Результативність тестування на ВІЛ-інфекцію, % 

 Усього у т.ч. швидкими тестами 

9 місяців 2018 рік 1,3 1,7 

9 місяців 2019 рік 1,1 1,5 

9 місяців 2020 рік 1,4 2,5 

9 місяців 2021 рік 0,64 0,95 

 
Показники  обстеження на ВІЛ в розрізі КНП ЦПМСД за 9 місяців 2021 / 2020 років 

 
№
 
п
/
п 

 Район 
Обстежено 
ШТ, всього 
2021 /2020 

З них ВІЛ+ 
2021 /2020 

Результативність,  
% 

2021 / 2020 

Взято під 
медичний 

нагляд 
2021 /2020 

% взяття 
під 

медичний 
нагляд 

2021 /2020 

1 Солом’янський 923 / 1752  11 / 10  1,19 / 0,6  4 / 4  36,4 / 40,0  



2 
Святошинський 1257 / 1374  14 / 9  1,11 / 0,7  10 / 9  71,4 / 100  

3 
Дніпровський 1816 / 3521  18 / 23  0,99 / 0,7  9 / 12 66,7 / 39,1   

4 
Дарницький 1916 / 1688  13 / 16  0,68 / 0,9  7 / 11 84,6 / 43,8  

5 Деснянський 
2954 / 1878  10 / 23  0,34 / 1,2  5 / 2 20,0 / 21,7   

6 
Печерський 1362 / 1136  4 / 1  0,29 / 0,1  3 / 1  75,0 / 100  

7 
Голосіївський 1383 / 1065  4 / 14 0,29 / 1,3  5 / 4 100 / 35,7  

8 
Оболонський 2658 / 1354  6 / 7  0,23 / 0,5  3 / 4 50,0 /57,1  

9 

Шевченківськи

й 
1218 / 1554  2 / 11  0,16 / 0,7  0 / 8  0,0 / 72,7  

1
0 

Подільський 3438 / 1454  3 / 8  0,09 / 0,6  1 / 3  33,3 / 37,5  

 
Всього 18925 / 16776  86 / 122  0,45 / 0,7  50 / 55  58,0 / 45,1  

 

Всього обстежено на первинній ланці 18 925 осіб (9 міс. 2020 р. – 21 776 ), 
виявлено 86 ВІЛ-позитивні особи (9 міс. 2020 р. – 122). Спостерігається незначне 
збільшення кількості обстежених на 11,3% на первинні ланці,  результативність 
тестування склала – 0,45 %    (9 міс. 2020 р. – 0,7%). Серед всіх виявлених на 
ЦПМСД 35 (40,7%) припадає на осіб, які вже ВІЛ-інфіковані і стоять під 
медичним наглядом 

Найвищий показник обстежених спостерігався у КНП ЦПМСД 
Подільського – 3 438 осіб, Деснянського - 2 954 осіб, Оболонського – 2 658 осіб   
районів. Проте зафіксовано зниження у двічі кількості обстежених у 
Дніпровському, Шевченківському, Соломянському районах.  

 Найвищий показник результативності серед обстежених на ВІЛ-інфекцію 
спостерігався у Соломянському ( 1,2 ), Святошинському ( 1,1), районах. Взято під 
медичний нагляд 50 осіб( 58,1 %), всіх у кого виявили вперше ВІЛ-інфекцію. 

 
Показники обстеження  на ВІЛ в розрізі КНП КДЦ за 9 місяців 2021 /2020 років 

 

№ 
п/п 

Район 
Обстежено 
ШТ, всього 
2021/2020 

З них ВІЛ+ 
2021/2020 

Результативність, 
% 

2021/2020 

Взято під 
медичний 

нагляд 
2021/2020 

% взяття під 
медичний 

нагляд 
2021/2020 

1 
Дніпровський 351 / 437 9 / 30 2,6 / 6,9 

9 / 20 100 / 66,7 

2 
Шевченківський 911 / 1362 17 / 14 1,9 / 1,7 

15 / 12 88,2 / 85,7 

3 
Голосіївський 819 / 164 13 / 12 1,6 / 7,3 

7 / 8 53,8 / 66,7 

4 
Оболонський 456 / 87 7 / 3 1,6 / 3,4 

6 / 2 85,7 / 66,7 

5 
Святошинський 610 / 300 5 / 2 0,82 /  0,7 

4 / 2 80,0 / 100 



6 
Печерський 524 / 835 3 / 1 0,57 / 1,1 

2 / 1 66,7 / 100 

7 
Дарницький 1994 / 995 10 / 14 0,50 / 1,4 

7 / 9 70,0 / 64,3 

8 Солом’янський 
624 / 100 3 / 5 0,48 / 5 

3 / 2 100 / 40,0 

9 
Подільський 443 / 442 2 / 6 0,45 /  1,4 

2 / 4 100 / 66,7 

10 
Деснянський 831 / 688 3 / 8 0,36 / 1,2 

3 / 8 100 / 100 

 
Всього 7562 / 5410 72 / 95 0,95 / 1,8 

58 / 68 80,6 / 71,6 

 

На вторинній амбулаторній ланці, всього обстежено 7 562 особи (9 міс. 

2020 р. – 5 410 осіб), виявлено 72 ВІЛ-позитивні особи (9 міс. 2020 р. – 95), 

спостерігається незначне збільшення обстежених,  результативність тестування 

склала – 0,95% (9 міс. 2020 р. – 1,8). 

  Найвищий показник результативності в КНП КДЦ Дніпровського 

району – 2,6 %; Шевченківського – 1,9%; Голосіївський – 1,6 %; найнижчі в 

КНП КДЦ Соломянському (0,48), Подільському (0,45), Деснянському (0,36). 

 Взято під медичний нагляд 58 осіб (80,6 %) всіх у кого виявили ВІЛ-

інфекцію вперше у житті, решта (14 (19,4%) осіб – це люди, які вже знали про 

свій ВІЛ-статус , та спостерігаються у медичних закладах міста. 
Показники тестування на ВІЛ в розрізі міських клінічних лікарень 

за 9 місяців 2021 / 2020 років 

№ 
п/п 

Район/ЗОЗ 
Обстежено ШТ, 

всього 
2021 /2020 

З них ВІЛ + 
2021 /2020 

Результата 
тивність, % 
2021 / 2020 

Взято під 
медичне 

спостережен
ня  

(абс.числ) 
2021 / 2020  

Взято під 
медичне 

спостереження  
( %) 

2021 /2020 

1 
КМКЛ 11 782 / 401 136 / 9 17,4 / 2,7 

129 / 5 94,9 / 45,5 

2 КМКЛ 1 
980 / 246 42 / 24 4,3 / 9,8 

15 / 12  35,7 / 50,0 

3 КМКЛ 3 
456 / 515 13 / 25 2,9 / 4,9 

6 / 14 46,2 / 56,0 

4 
КМКЛШМД 1819 / 1937 47 / 66 2,6 / 3,4 

11 / 16 23,4 / 24,2 

5 
Олександрі

вська КЛ  
1258 / 737 33 / 21 2,6 / 2,8  

15 / 8 45,2 / 38,1 

6 КМКЛ 12 
447 / 311 10 / 12 2,2 / 3,9 

9 / 4 90,0 / 33,3 

7 
КМКЛ 15 2248 / 1970  48 / 42  2,1 / 2,1  

19 / 17  39,6 / 40,5  

8 КМКЛ 5 
3580 / 1100 73 / 48 2,0 / 4,4 

48 / 34 65,8 / 70,8 

9 КМКЛ 2 
1425 / 1072 28 / 36 2,0 / 3,4 

8 / 11 28,6 / 30,6 



10 КМКЛ 8 
422 / 293  8 / 29  1,9 / 9,9  

4 / 21  50,0 / 72,4  

11 
КМКЛ 17 621 / 537  11 / 10  1,8 / 1,9  

2 / 5  18,2 / 50  

12 
КМКЛ 4 1508 / 1576 26 / 39 1,7 / 2,5 

15 / 21 57,7 / 53,8 

13 
КМКЛ 6 921 / 1186 16 / 29  1,7 / 2,4  

6 / 9  37,5 / 31,0  

14 
КМКЛ 9 2457 / 1960  35 / 28  1,4 / 1,4  

23 / 12  65,7 / 42,9  

15 КМКЛ 18 
1119 / 176 12 / 8 1,1 / 4,5 

3 / 6 25,0 / 75,0 

16 КМКЛ 7 
1118 / 372  12 / 19 1,1 / 5,1 

2 / 9  16,7 / 47,4 

17 
КМКЛ 10 1363 / 722  13 / 6  1,0 / 0,8  

0 / 3  0 / 50,0  

18 
Пологові 

будинки 
4909 / 3877  36 / 26  0,7 / 0,7  

8 / 3  22,2 / 11,5  

19 

Дитячі 

клінічні 

лікарні 

712 / 337  1 / 1  0,14 / 0,3  
1 / 1 100 / 100  

 
Всього 28 145 / 9 325  600 / 480  2,1 / 2,5  

324 / 211        54,0 / 44,0  

 

На вторинній ланці всього обстежено 28 145 осіб ( 9 міс. 2020 р. – 9 325), 

виявлено 600 ВІЛ-позитивних осіб ( 9 міс 2020 р. – 480), результативність 

тестування склала – 2,1% (9 міс. 2020 р. – 2,5%). Спостерігається збільшення 

кількості обстежених у тричі. 

 Найвищий показник результативності серед обстежених дорослих в КЛ 

№11 (17,4%), найнижчий в КМКЛ №10 (1,0%). Основна причина збільшення 

результативності у КЛ №11 є перенаправлення осіб від НГО для підтвердження 

результатів.  

 Взято під медичний нагляд 324 особи ( 54,0 %), охоплено медичним 

спостереженням всіх у кого виявлено ВІЛ вперше у житті, решта 34,5% - люди, 

які вже знаходяться під медичним наглядом у ЗОЗ м. Києва,  69 (11,5%)осіб 

інформація відсутня.  
Показники тестування на ВІЛ в розрізі ЗОЗ третинного рівня надання медичної 

допомоги за 9 місяців 2021 / 2020 років 

№ 
з/
п 

 
Район/ЗОЗ 

обстежено 
ШТ, всього 
2021 / 2020 

з них ВІЛ+ 
2021 / 2020 

 
Результати

вність, % 
2021 / 2020 

Взято під 
медичний 

нагляд 
2021 / 2020 

% взяття 
під 

медичний 
нагляд 

2021 / 2020 

1 ТМО «Фтизіатрія» у 
м. Києві 

1618 / 836  29 / 21  
1,8 / 2,5  

22 / 12  75,9 / 57,1  

2 ТМО 
«Дерматовенерологія
» 

6626 / 6331 52 / 59  0,8 / 0,9  37 / 33  71,2 / 55,9  



у м. Києві 

3 КНП "Центр 
нефрології та діалізу" 

580 / 617  3 / 11  0,5 / 1,8  1 / 6  33,3 / 54,5  

 
4 

ТМО «Психіатрія» у м. 
Києві 

1285 / 780 5 / 10  0,4 / 1,3  3 / 4  40,0 / 40,0  

5 Київська міська 
клінічна наркологічна 
лікарня 
«Соціотерапія» 

2893 / 1369 4 / 11  0,1 / 0,8  1 / 3  25,0 / 27,3  

6 Київський центр 
трансплантації  
кісткового мозку 

506 / 500  2 / 2  0,4 / 0,4  1 / 1  50,0 / 50,0  

7 МЛКЦ (вул. 
Смоленська) 

11 / 97  0 / 0  0 / 0  0 / 0  0 / 0  

 РАЗОМ 13 519 / 
10 530  

95 / 114  0,7 / 1,1            65  / 
59  

68,4 / 51,8  

 
Всього протестовано 13 519 особи (9 міс.2020 р. – 10 530), виявлено 114 ВІЛ-позитивні 

особи (9 міс.2020 р. – 95), результативність обстеження склала – 0,7 %. За аналогічний період 
2020 року – 1,1%  

Найвищий показник результативності в ТМО «Фтизіатрія» (1,8%), найнижчий в 
Київський центр трансплантації  кісткового мозку (0,4 %). Взято під медичний нагляд 65 осіб (68,4 
%), охоплено всіх у кого вперше виявили ВІЛ та встановлений діагноз, 30 ()31,5%) осіб це 
люди, які вже знаходяться під медичним спостереженням у ЗОЗ м. Києва. 

 
Показники тестування на ВІЛ в кабінетах «Довіра» КМЦ СНІДу  

за 9 місяців 2021 /2020 / 2019 років 

Роки обстежено 
ШТ, всього 

з них ВІЛ+ 
 

Результативність, 
% 

Взято під 
медичний 

нагляд 

% взяття під 
медичний 

нагляд 

2019 9 600 456 4,7 364 79,8 

2020 5 977 357 6,0 296 82,9 

2021 6 501 215 3,3 196 91,2 

 

У кабінетах «Довіра» всього обстежено ШТ 6 501 особу ( 9 міс. 2020 р. – 

5 977), виявлено 215 ВІЛ-позитивні особи ( 9 міс 2020 р. – 357), 

результативність тестування склала – 3,3 % (9 міс. 2020 р. – 6,0 %), взято під 

медичний нагляд 196 осіб (91,2 %),  9 міс. 2020 р. – 296 особи (82,9 %).  

За даними досліджень методами серологічної діагностики (Звіт про осіб зі 

станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) , 

форма 1 (квартальна), у м. Києві за 9 місяців 2021 року у 1197  зразках крові, 

були виявлені антитіла до ВІЛ. 

Узято під медичний нагляд  протягом звітного періоду осіб зі 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 1 136 особи, з них 693 (61,0%) – особи,у 

яких було виявлено антитіла до ВІЛ та встановлено діагноз у ЗОЗ м. Києва. 

Станом на 01.10.2021 року (з урахування 980 пацієнта (мешканців м. 

Києва), що спостерігаються в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України»), кількість ЛЖВ, що перебувають під 

медичним наглядом в м. Києві становить – 15 408 осіб. 



Станом на 01.10 2021 року перший цільовий показник «90» (90% 

людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) становить 77,7% ( 15 408 

осіб від оціночної чисельності 19 837 людини Цільовий показник на кінець 

2020 року – 90,0%.  

 

  2. Розширення доступу до АРТ. 

Станом на 01.10.2021 року кількість осіб які отримують антиретровірусну 

терапію становить 12 945 осіб ( з урахуванням  980 особи, які спостерігаються 

та отримують лікування у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 

Л.В. Громашевського НАМН України») 

За 9 місяців 2021 року АРТ призначено 957 пацієнтам, з них вперше 

отримали лікування 902 особи.  

За місцем проживання у інфекціоністів КІЗ, спостерігаються та 

отримують лікування 1 937 (15,7%) пацієнтів. Кількість осіб, які  взяті під 

медичне спостереження у КНП КДЦ за місцем проживання протягом 9 місяців 

2021 року становить 58 осіб. 

З числа усіх пацієнтів на АРТ 11,3 % (1 466 особи) отримують препарати 

за місцем проживання у 12 аптеках КП «Фармація».  

Таким чином другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає 

ВІЛ-статус, отримують антиретровірусну терапію) становить 84,0% (12 945 

особи  від осіб, що знаходяться під медичним наглядом – 15 408).  

Цільовий показник на кінець 2021 року – 90%.  

3. Третій цільовий показник (у 90% тих, хто отримує лікування, 

досягнуто пригнічення вірусу). Станом на 01.10.2021 року серед пацієнтів, 

які отримують антиретровірусну терапію у 95% пацієнтів  (12 297 осіб), 

досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до невизначеного рівня, що 

є певним успіхом діяльності на шляху досягнення третього «90». Цільовий 

показник на кінець 2021року - 90%).  

 

 

 

Висновок 

1. Збільшення кількості обстежених на ВІЛ-інфекцію на всіх ланках 

надання медичної допомоги у м. Києві 

2. Охоплення медичним спостереженням серед виявлених вперше у життя 

збільшилось і становить 83,0%; 

3. Кількість невиявлених випадків ВІЛ-інфекції від оціночної чисельності у 

місті Києві становить 4 429 (22,3%) осіб. 

 

  

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до інформації про хід  виконання Міської цільової програми протидії 

епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки за 9 місяців 2021 року. 

 

На виконання заходів  Міської цільової програми протидії епідемії  ВІЛ-інфекції 

2017-2021 роки ( відповідно до рішення КМР  від  08 грудня 2016 року  № 538/1542) -  

(далі Програми) у 2021 році передбачено коштів у сумі  274 053,20 тис. грн. 

 

Плановий обсяг фінансування на 2021 рік  складає:  
- Бюджет м. Києва -  53 238,80 тис. грн.  Враховуючи відсутність потреби в 

закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного 

навантаження (ВН  п.5.1.1 Програми) та для визначення рівня (CD4 п.5.1.2 Програми) 

- поставляється  за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки  2018-

2019рр.) обсяг бюджетних асигнувань  на   2021 рік  становить  17 530,60 тис.грн. 

- Державний бюджет України – не передбачене фінансування на 2021 рік у 

зв’язку із закінченням Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. 

- Кошти  інших джерел (Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і малярією, Pepfar та з інших джерел)  на 2021 рік  - 220 814,40 тис. грн. 

 

За 9 місяців 2021 року  на забезпечення реалізації заходів Програми 

залучено з різних джерел  66 332,74 тис. грн.  

зокрема: 
- за рахунок  бюджету м. Києва проведено закупівлі та підписано договорів на 

загальну  суму – 11 189,91 тис.грн., що забезпечило  100% потребу в медикаментах та 

виробах медичного призначення. 

 з них: 

 підписано договорів   
1. адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених 

ВІЛ-інфікованими матерями – 1 095,76 тис.грн.; 

2. забезпечення препаратами ЗПТ – 852,46 тис. грн.; 

3. швидкі тести та тест-системи ІФА – 2 693,06 тис.грн.; 

4. діагностика опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний 

нагляд – 236,08 тис.грн.; 

5. діагностика вірусних гепатитів В і C та діагностика сифілісу – 42,10 

тис.грн.; 

6. гематологічні та біохімічні дослідження для забезпечення клініко-

лабораторного обстеження ЛЖВ -  200,42 тис.грн.; 

7. вакуумні системи для забору крові – 238,77 тис.грн.; 

8. лікування опортуністичних інфекцій – 3 406,21 тис.грн.; 

9. гематологічні дослідження крові  – 325,42 тис.грн.; 

10. діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції – 

553,34 тис.грн.; 

11. біохімічні дослідження крові  - 1 546,29 тис.грн. 

Потреба  на 2021 рік  в закупівлі виробів медичного призначення для визначення 

рівня вірусного навантаження (ВН) п.5.1.1 Програми  (на суму 21 206,57 тис.грн.) 

відсутня. Поставляється  за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки  

2018-2019рр.).  Забезпечено проведенням обстеження 100% тих, хто потребував. 

Потреба  на 2021 рік  в закупівлі виробів медичного призначення для визначення 

рівня CD4 п.5.1.2 Програми (на суму 11 808,56 тис.грн.) відсутня.  Поставляється   за 



рахунок Державного бюджету (централізовані поставки  2018-2019рр.). Забезпечено 

проведенням обстеження 100% тих, хто потребував. 

отримано за договорами  виробів медичного призначення на загальну суму – 

7 733,47  тис.грн.  
 

-  з державного бюджету  фінансування на 2021 рік не передбачено, проте за 

звітній період  отримано у натуральному вигляді товарів (медикаменти та вироби 

медичного призначення) на суму – 22 744,11 тис.грн., за рахунок централізованих 

закупівель 2018-2019рр. (КНП «КМКЛ №5» – 16 072,50 тис.грн.; КНП «КМНКЛ 

Соціотерапія»  -  1 907,85  тис.грн.; НУО ВБФ «Дроп Ін Центр» - 1 448,06 тис.грн.; 

НУО ВБО «КОНВІКТУС Україна» -557,80 тис.грн.; НУО ГО «Клуб»ЕНЕЙ»  - 1 537,65 

тис.грн.; БО «100 % життя. Київський регіон»  - 1 220,25 тис.грн.). 
 

-  з  коштів інших джерел за 9 місяців 2021 року отримано послуг, 

медикаментів та виробів медичного призначення (Глобального Фонду для боротьби зі  

СНІДом, туберкульозом і малярією, Pepfar , НСЗУ, Нealthlink,  AHF Ukraine  та  з  

інших джерел)  на суму - 35 855,16 тис.грн. 

 

 

1.ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ВІЛ СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

 

Показник 1.1.  Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі – 

ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у 

т.ч. за стратегією «зменшення шкоди» 

На  2021 рік на виконання заходу передбачено кошти інших джерел -  29 974,78  

тис. грн; фактично отримано за 9 місяців 2021 року у натуральному вигляді товарів та 

послуг на суму 7 164,79  тис.грн.  

Фінансування заходу  на 2021 рік   за рахунок бюджету м. Києва не передбачено 

Програмою. 

Державний бюджет: фінансування  на 2021 рік не передбачено програмою, проте 

отримано  у натуральному вигляді виробів медичного призначення на  3 643,27    тис.грн 

( НУО ВБО "Конвіктус Україна", НУО ВБФ "Дроп ін Центр", НУО ГО «Клуб»ЕНЕЙ»). 

Кількість осіб з ГПР, які отримали послуги впродовж звітного періоду 2021 року  складає 

49 158 осіб, що становить 78,2 % від планової річного показника (62 900 осіб) груп 

підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.  
(Комплексний пакет послуг включає : роздаточних матеріалів : презервативи – 713 246 

одиниць, шприци та  голки – 1 471 687 одиниць, лубриканти; надання цільових, освітніх та 

комунікаційних послуг, скринінг на туберкульоз(анкета), консультування з питань замісної 

підтримувальної терапії, консультування  з профілактики передозувань, репродуктивного 

здоров’я, попередження гендерного насильства, тощо) 

з них: 

п.1.1.1.. Охоплення комплексним пакетом послуг «Людей, які вживають ін’єкційні 

наркотики (ЛВІН)» 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 3 085,47   100 План річний 30 000 

Факт – 24 442 

Охоплення,% – 81,5 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти у т.ч. за 

програмою 

«Дім.Сімя.Столиця» 

15 095,59   3 621,10   24 



Кількісний показник сформований на підставі звітів неурядових організацій ВБФ 

"Дроп ін Центр", ГО"Клуб Еней", БО «100 відсотків життя. Київський регіон», ВБО 

«Конвіктус Україна» та Київського міського центру соціальних служб. Охоплено 100% 

ЛВІН які потребували пакету профілактичних послуг. Показник виконання становить 

81,5%, що відповідає звітному періоду. 

 

п.1.1.2. Охоплення комплексним пакетом послуг «Чоловіки, які мають сексуальні 

стосунки із чоловіками (ЧСЧ)». 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний 24 000 

Факт – 16 852 

 охоплення,% – 70.2 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 9 033,61   2 791,49   30,9 

Кількісний показник виконаний частково,  за звітний період становить 70,2 % від 

планового річного показника. Показник сформований на підставі звітів двох неурядових 

організацій ГО "Альянс. Глобал" та БО "100 відсотків життя". Охоплено 100% ЧСЧ які 

потребували пакету профілактичних послуг. Показник виконання становить 70,2 %, що 

відповідає звітному періоду. 

 

п.1.1.3.  «Робітники комерційного сексу (РКС)» 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 557,80   100 План річний- 8900 

Факт  - 7864 

Охоплення,% – 88,4 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 5 845,58   752,20   12,8 

Кількісний показник сформований на підставі двох громадських організацій (ВБО 

"Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней"). Охоплено 100% РКС які потребували пакету 

профілактичних послуг. Показник виконання становить 88,4%, що відповідає звітному 

періоду. 

 

Показник  1.2. Створення та розповсюдження інформаційних матеріалів. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План  річний– 24 150  

Факт  – 21735  

охоплення, % - 90,0 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 
350,00 368,00   Збільшено у 

1,05 рази 

 Розповсюджено  соціальної реклами на - 368,00  тис.грн.  (на біг-бордах, в 

метрополітені, на телебаченні, в інтернеті) спрямованої на збереження здоров’я та  на 

зменшення шкідливих наслідків ризикованої поведінки (ін’єкційної чи сексуальної) та 

стимулювання поведінкових змін на запобігання поширення ВІЛ серед груп підвищеного 

ризику.  Інформаційні матеріали розроблялись та реалізовувались силами НУО (ВБО 

"Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр, «Фундація АнтиСНІД-США 

в Україні») за рахунок міжнародної технічної допомоги (ГФ; AHF Ukraine; Gilead; Aids 

Fonds; Healthlink,). 



Впродовж звітного періоду було охоплено інформаційними матеріалами 21735осіб 

(90,0 %) від планового річного показника.  Показник визначений на підставі звітів НУО за 

звітний період. 

 

Показник 1.3.  Впровадження нових моделей профілактичної роботи з метою виходу 

на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 2  

Факт  – 2  

% виконання - 100 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 1 140,82   100 

Показник виконаний. Розроблено та впроваджено 2 заходи: Розроблена та 

впроваджена нова модель профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР 

до інфікування ВІЛ 

1. «Виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування  серед дорослих 

чоловіків», 

2. Виявлення випадків ВІЛ серед  ключових груп до інфікування, зокрема серед 

підлітків та молоді. 

Впровадження вищезазначених моделей, дало змогу охопити тестуванням на ВІЛ-

інфекцію 2966 осіб, особам у яких виявили ВІЛ (46 осіб) перенаправили на лікування до 

медичного закладу. Також було обстежено 90 осіб на сифіліс. 

 

Показник 1.4. Забезпечення функціонування мобільних амбулаторій(МА) для 

посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 5  

Факт – 5  

% виконання - 100 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 2 250,00   535,45   23,8 

Кількісний показник виконаний. У м. Києві у  2021 функціонує 5 мобільних 

амбулаторій, зокрема мобільна амбулаторія закріплена за організаціями: ВБО"Конвіктус 

Україна", ВБФ "Дроп ін Центр", Фундація АнтиСНІД-США(AHF)-2; МБФ "Альянс 

громадського здоров'я". Кількість осіб, які скористалися МА у звітному періоді становить 

5 791осіб, з них обстежено на ВІЛ – 2 889 особи, виявили антитіла у 86 осіб. Всі клієнти 

МА були перенаправленні до КМЦ СНІДу на дообстеження та подальше медичне 

спостереження. 

 

Показник 1.5  Впровадження преконтактної профілактики  антиретровірусними 

препаратами  серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ) 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний– 900 

Факт – 787 

виконання, %  – 87,4 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 7 803,22   587,63   7,5 



Кількісний плановий показник згідно програми становить 9 720 осіб. 

Забезпеченість  АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики 

здійснюється згідно централізованого  розподілу МОЗ України, плановий показник якого 

є 900 осіб. Кількість ЧСЧ, які отримали доконтатну профілактику впродовж 9 місяців 2021 

року становила 787 (87,4%)осіб, що відповідає звітному періоду. Охоплено 100 % 

потребуючих. 

Показник 1.6 Забезпечення ефективної системи виявлення ВІЛ-інфекції серед 

статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку 

виявлення ВІЛ-інфекції. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 0 0 План річний – 270 

Факт   – 210 

 Виконання, % – 77,8 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 635,00   174,35   27,4 

 Протягом звітного періоду було виявлено 210 статевих партнерів ЛЖВ, всіх 

охоплено медичним спостереженням. Показник виконання становить 77,8 %, що 

відповідає звітному періоду. 

 

Показник 1.7.  Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії 

(ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом 

інтегрованої медичної допомоги: 

бюджет м. Києва:  передбачено фінансування на 2021 рік -  2 336,00  тис. грн. 

Проведено закупівлю  UA-2021-03-18-006476-c (відкриті торги) та підписано договір на 

суму 852,46 тис.грн. (потреба закладу на 2021 рік), поставлено препаратів за договором на 

104,83  тис.грн.; 

  кошти державного бюджету та кошти інших джерел не передбачено фінансування 

на 2020 рік. З  урахуванням централізованих поставок (2018-2019рр) Державного бюджету 

отримано у натуральному вигляді на суму державний  бюджет -  2 983,62  тис. грн.; 

кошти інших джерел – 308,67  тис. грн. 

а саме: 

п.1.7.1 Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на 

базі закладів охорони здоров’я ПМСД. Кабінети ЗПТ запроваджено у 9 районах м. 

Києва. Захід виконаний впродовж 2017-2018 років 

п. 1.7.2. Проведення Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я 

ПМСД.  Захід  виконаний впродовж 2017-2018 років.  

п. 1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я, які надають первинну 

медико-санітарну допомогу. Кабінети ЗПТ відкрито на базі 13 КНП «ЦПМСД». Захід 

виконаний впродовж 2017-2018 років 

п. 1.7.4. Забезпечення препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 2 983,62   100 План річний – 1 800 

Факт   – 2 189 

Виконання – 121,6 % Бюджет м. Києва 2 336,00   104,83   4,5 

Інші кошти 0 308,67   100 

На початок 2021 року залишок препаратів  (Метадон-ЗН таб) скав 240 300 табл. 

(закупівля 2020 року). У І кварталі було проведено закупівлю  UA-2021-03-18-006476-c 

(відкриті торги) та підписано договір на суму 852,46 тис.грн. (потреба закладу на 2021 рік), 

отримано препаратів за договором на 104,83  тис.грн.  На  01.10.2021 рік залишок  



медичного препарата складає 48 425 табл.  За 9 місяців 2021 року  закладом забезпечено 

100%  осіб, які виявили бажання отримувати ЗПТ. Залишок медичного препарату за 

договором буде отриманий до кінця 2021 року. 

За рахунок централізованих поставок з Державного бюджету (2018-2019рр) за 

звітний період отримано у натуральному вигляді товарів та виробів медичного 

призначення на загальну суму 2 983,62  тис.грн. З них: (КНП «КМКЛ №5» – 1 075,77 

тис.грн., КНП «КМНКЛ Соціотерапія»  -  1 907,85 тис.грн).  

За рахунок Глобального фонду отримано препаратів на суму 308,67  тис.грн. 

Станом на 01.10.2021 року у м. Києві на програмі ЗПТ знаходиться  2 189 осіб. З 

них 1297 осіб отримують ЗПТ у комунальних закладах міста Києва, решту  892 пацієнта 

отримують препарати ЗПТ у приватних клініках. 

Недовиконання кількісного показника відбулось  за рахунок введенням Показник 

виконаний.  Послугами охоплено 100% осіб, які звернулися для отримання ЗПТ.  

 

Показник 1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації 

передачі ВІЛ від матері до дитини 

бюджет м. Києва:  передбачено  на 2021 рік – 1 714,58  тис. грн, Проведено 

закупівлю  UA-2021-04-06-007507-a  (відкриті торги)  та підписано договір     на  1 095,76 

тис.грн, (потреба закладу на 2021 рік) ), отримано суміші  за договором на 648,00  тис.грн.;

 державний бюджет: фінансування заходу програми на 2021 рік не передбачено, за 

звітній період отримано виробів медичного призначення на 5,77 тис.грн.;  

кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період 

отримано виробів медичного призначення на 173,46  тис.грн.. 

а саме: 

п.1.8.1 Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 5,77   100 План річний – 37 500 

Факт – 17 693 

Виконання – 47,2% Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 173,46   100 

Фінансування  заходу  не передбачено Програмою.  

Захід виконується за рахунок залишків, поставки Державного бюджету 

(централізовані поставки  2017-2019рр.), за звітній період отримано медичних матеріалів 

на 5,77  тис.грн.. 

кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період 

отримано виробів медичного призначення на 173,46  тис.грн. (тест -системи імуноф. д/од. 

виявл. антитіл до ВІЛ1/2 та антитіл .р24 до ВІЛ1 та системи для забору венозної та 

капілярної крові). 

У звітному періоду було охоплено 17 693 вагітних жінок (охоплення 100% 

обстеженням на ВІЛ-інфекцію. Зменшення обстеження вагітних відбувається на тлі 

загального зниження кількості вагітних у м. Києві впродовж останніх п’яти років. 

п. 1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року 

життя. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 0 0 План річний – 300 

Факт    – 145 

Виконання – 48,3% 
Бюджет м. Києва 1 714,58   648,00   37,8 

Інші кошти 0 0 0 



Проведено закупівлю  UA-2021-04-06-007507-a  (відкриті торги)  та підписано 

договір     на  1 095,76 тис.грн, (потреба закладу на 2021 рік); отримано за договором 

адаптованих молочних сумішей на 648,00  тис.грн. Забезпечено 100% , з тих хто 

потребував. 

Під медичним спостереженням у КМЦ СНІДу знаходиться 145 дітей, віком до 

одного року, які були народжені ВІЛ-інфікованими матерями, 100% з них забезпечені 

адаптованими молочними сумішами. Показник виконання становить 48,3%, основна 

причина недовиконання показника є зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих 

жінок. 

п. 1.8.3. Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі 

ВІЛ-інфекції від матері до дитини. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет План Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 300 

Факт   – 121 

Виконання – 40,3 % Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 0 0 

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.  

Протягом звітного періоду народилось 121 дитина від ВІЛ-інфікованих жінок. 

Профілактикою охоплено 100% дітей, які народились від ВІЛ-інфікованих жінок. 

Показник виконання становить 40,3%, основна причин недовиконня показника є 

зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок. 

 

Показник 1.9 Розвиток людських ресурсів. Забезпечення навчання соціальних 

працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залученні до 

надання комплексних профілактичних послуг груп підвищеного ризику (ГПР) щодо 

інфікування ВІЛ 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет План Освоєно % 

Державний бюджет 0 0 0 План річний – 30 

Факт   – 32 

Виконання – 106% 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 75,00   30,00 40 

Кількість осіб, які пройшли навчання  щодо профілактичних послуг груп 

підвищеного ризику (ГПР) становить 32 особи від планового річного показника 30 осіб. 

Навчання та практичні навички здійснювались безпосередньо на робочому місці.   

 

2.ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ З ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ (ПТВ), 

НАСАМПЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ ГПР ЩОДО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ 

бюджет м. Києва:  передбачено на 2021 рік – 5 523,01  тис. грн, Проведено 

закупівлю  UA-2021-04-28-003698-с  (відкриті торги)  та підписано договір на 2 693,06 тис. 

грн. ( потреба закладів на 2021 рік), Отримано за договором медичних виробів на 2 638,94 

тис.грн.. 

  державний бюджет: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте 

отримано виробів медичного призначення на 102,00  тис.грн. (НУО ВБФ "Дроп ін Центр" 

– 54,62 тис.грн.; КНП «КМКЛ №5»)- 47,38 тис.грн.);  

кошти інших джерел: передбачено на 2021 рік – 756,40  тис. грн, надано послуг та 

виробів медичного призначення  на суму - 7 636,68  тис. грн.,  

а саме: 

Показник 2.1. Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у 

ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй". 



9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 47,38 100 План річний – 60 000 

Факт   – 74 651 

Виконання –124,4 % Бюджет м. Києва 5 486,41   2 638,94   48 

Інші кошти 0 3 115,49   100 

Проведено закупівлю  UA-2021-04-28-003698-с  (відкриті торги)  та підписано 

договір на 2 693,06 тис. грн. ( потреба закладів на 2021 рік), за договором  швидких тестів 

поставлено на 2 638,94 тис.грн.. За 9 місяців 2021 року  будо в повному обсязі  забезпечено 

всі  заклади охорони здоров’я м. Києва в швидких (експрес) тестах. 

Державний бюджет: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте 

отримано виробів медичного призначення (тест системи для скринінгу дітей, які 

народились від ВІЛ-інфікованих жінок )  на 47,38 тис.грн.  

Кошти інших джерел -  фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте 

за 9 місяців  2021 року отримано  у натуральному вигляді виробів медичного призначення 

на суму  3 115,49   тис. грн. ( НСЗУ, Pepfar, Глобальний фонд, Гуманітарна допомога та 

спец. кошти). 

Кількісний показник виконаний. Обстеженням на ВІЛ здійснюється на первинній, 

вторинній, третинній ланках. Послугами з тестування у місті Києві охоплено 100% (104 

заклади) ЗОЗ м. Києва.  

У ЗОЗ м. Києва впродовж звітного періоду було обстежено швидкими тестами на 

ВІЛ-інфекцію 74 651 особи. 

 

Показник 2.2.  Проведення міського дня тестування  на ВІЛ-інфекцію в закладах 

охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади 

міста Києва. Фінансування заходу Програмою не передбачене. Показник виконаний. 

Тестування на ВІЛ-інфекцію у ЗОЗ проводиться щоденно. Також було здійснено 21 виїздів 

на вуличні акції, що дало змогу обстежити на ВІЛ-інфекцію 3651 тис. осіб та 

популяризувати серед загального населення здоровий спосіб життя, мотивувати до 

тестування на ВІЛ-інфекцію. На вуличних акціях йде інформування про шляхи передачі 

вірусу та наявні програми профілактики ВІЛ-інфекції, зниження стигми по відношенню 

до ВІЛ-позитивних осіб серед загального населення 

 

Показник  2.3. Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи 

громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР 

кошти інших джерел: передбачено на 2021 рік  – 730,90  тис. грн, за звітній період 

отримано у натуральному вигляді виробів та послуг на суму  - 4 370,19  тис. грн.  

державний бюджет: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте 

отримано виробів медичного призначення на 54,62  тис.грн. (НУО ВБФ "Дроп ін Центр") 

а саме: 

п. 2.3.1. Забезпечення високого рівня результативності профілактичної роботи 

громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до груп 

підвищеного ризику (ГПР). 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 54,62 100 План річний – 6 290 

Факт – 1285 

Виконання –20,4 %  Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 
396,00   1 763,31   Збільшено у 

4,4  рази  



  За даними  звітів НГО, за звітний період загалом обстежено  70 774 особи, з них 

1285 отримали ВІЛ-позитивний результат, у тому числі вперше виявили ВІЛ-інфекцію у 

288 осіб, всіх 288 осіб взято під медичний нагляд у заклади ЗОЗ. Показник виконання 

становить 20,4%, основна причина недовиконання є введення карантинних заходів 

пов’язаних із Ковід та зменшення тестувань серед ГПР. 

п. 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських 

центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План  річний – 0 

Факт   –0 

Виконання –  0 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 
136,90   457,80   Збільшено у 

3,3  рази  

Відсутня потреба залучення додатково медичних працівників у ПТВ на базі НГО, 

оскільки всі проекти направленні на асистоване тестування (клієнт сам тестується на ВІЛ-

інфекцію із-за підтримки соціального працівника). 

п. 2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет  

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 0 

Факт   – 11 302 

Виконання, %  – 100 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 
198,00   2 149,08   Збільшено у 

10,8  рази 

 Протягом звітного періоду було залучено через мережу інтернет 11 302 особи на 

тестування ВІЛ. На тестування залучають через інформаційно-мотиваційний  сайт 

gettest.com.ua. Основна мета сайту - інформаційно-просвітницька кампанія залучення  осіб 

з важкодоступних груп, які мають високий ризик до інфікування ВІЛ, до проходження 

обстеження на ВІЛ-інфекцію. Проект впроваджує ГО "Альянс.Глобал" та БО «100% 

життя. Київський регіон» . Показник виконаний.        

 

Показник 2.4 Проведення якості дослідження з використання швидких тестів 

Фінансування  здійснюється за кошти Державного бюджету, в рамках реалізації проекту 

PEPFAR.  Зовнішня оцінка якості досліджень з використання швидких тестів проводилась 

у IV кв.2020 року. Наступне дослідження заплановане  на четвертий квартал 2021 року. 

 

Показник 2.5. Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для 

проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі: 

бюджет м. Києва:  передбачено Програмою – 36,60  тис.грн, Потреба  у 

фінансуванні за рахунок бюджету м.Києва на 2021 рік   відсутня;  

кошти інших джерел – 25,50  тис. грн,  освоєно  151,00  тис.грн 

а саме:  

п. 2.5.1 Забезпечення навчання медичних працівників  навичкам ПТВ, для проведення 

скринінгу населення ВІЛ на базі ЦПМСД 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 30 

Факт   – 30 



Бюджет м. Києва 36,60 0 0 Виконання –100  %  

Інші кошти 0 76,00   100 

Потреба  у фінансуванні на 2021 рік   за рахунок бюджету м. Києва  відсутня. 

Показник виконаний. Навчання було здійснене за кошти інших джерел у рамках 

проекту Healthtink.. Загалом за звітний період навчання пройшло 30 медичних 

працівників. Показник виконаний   

п. 2.5.2. Забезпечення навчання медичних працівників  навичкам ПТВ, для проведення 

скринінгу населення ВІЛ на базі закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 20 

Факт   – 168 

Виконання, % – 

виконаний 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 
25,50 75,00   Збільшено 

у 2,9 рази   

Потреба  у фінансуванні на 2021 рік   за рахунок бюджету м.Києва  відсутня 

Кількість лікарів закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які 

впродовж звітного періоду пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з 

ПТВ становить 168 особи, плановий річний показник 20 осіб.. Навчання медичних 

працівників здійснювалось у  межах проекту Healthtink. Показник виконаний. 

 

3. ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ ЛЮДЕЙ,  

ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ 

Бюджет м. Києва  передбачено –  7 331,39  тис. грн, Проведена закупівлі  (відкриті 

торги)  та підписано договорів на суму -  4 123,58 тис.грн.. За 9 місяців 2021 року отримано 

за договарами на 3 240,98  тис.грн.. 

Державний бюджет фінансування Програмою не передбачено, проте з Державного 

бюджету отримано за рахунок централізованих поставок (2018-2019рр) у натуральному 

вигляді медичних виробів на загальну  суму  280,56  тис. грн..  

кошти інших джерел передбачено Програмою -  18 347,00  тис. грн, освоєно за 9 

місяців  2021 року  -   4 892,77  тис. грн.  

 

Показник 3.1. Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного 

нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою 

та при тестування на базі громадських організацій 

 бюджет м. Києва:  передбачено –  687,84  тис. грн.  Відсутня потреба в закупівлі на 

2021 рік. Наявні ресурси дозволили забезпечити проведення 100% підтверджувальних 

досліджень від кількості ВІЛ-позитивних результатів первинного скринінгу, які були 

отримані за кошти Державного бюджету попереднього року.; 

 державний бюджет не передбачено програмою. за 9 місяців  2021 р. отримано   у 

натуральному вигляді  на суму -  62,13  тис. грн. 

  кошти інших джерел: фінансування на 2021 р заплановано – 18 097,00  тис. грн, 

освоєно - 3 549,92    тис.грн.: 

зокрема: 

 п. 3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного 

результату тестування на ВІЛ 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 62,13   100 План річний – 1980 

Факт   – 1099 



Бюджет м. Києва 687,84   0 0 Виконання,% – 55,5 

Інші кошти 0 207,79   100 

Відсутня потреба у закупівлі на 2021 рік виробів медичного призначення для 

проведення підтверджуючих досліджень ВІЛ-інфекції за кошти бюджету міста Києва. 

Підтверджуючі дослідження за 9 місяців 2021 року  у повному обсязі здійснювались за 

кошти Державного бюджету (централізованих поставок (2018-2019рр.) та інших коштів 

(НСЗУ та гуманітарна допомога). 

Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції за звітний період становить  1099 

особи. Основною причиною недовиконання показника є відставання у темпах обстеження 

та виявлення ВІЛ-інфікованих осіб. Станом на 01.10.2021 року перший цільовий показник 

«90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) становить 77,7% (15 408 осіб 

від оціночної чисельності 19 837 людини).Плановий показника на 2021 рік 90 %.  

п. 3.1.2. Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз 

ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ.  

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 0 0 План річний – 0  

Факт   – 389 

Виконання – 100  % 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 0 0 

Захід не передбачає фінансування у 2021 році. 

Кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на 

стаціонарному лікуванні становить 695 осіб. Частка  ЛЖВ, яких було взято на 

диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше діагностованих у ЗОЗ 

становить 389 ( 56,4%) осіб від виявлених (695 осіб). Охоплено 100 % вперше виявлених 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Показник виконаний. 

п. 3.1.3. Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем 

проживання.  

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний  – 1584 

Факт    – 882 

Виконання – 55,7 % Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 0 0 

Захід не передбачає фінансування у 2021 році. 

Протягом звітного періоду було виявлено та охоплено медичним спостереженням 

882  ВІЛ- позитивні особи. Основна причина недовиконання показника, є зменшення 

кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб на фоні зниження кількості обстежених у 

зв’язку із введенням карантинних заходів. 

п. 3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп 

підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до ЗОЗ.  

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний  – 1100 

Факт   – 288 

Виконання,% – 26,2 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 18 097,00   3 342,13   18,47 



Кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отриманням 

медичної допомоги за звітний період становить 288 осіб . Всіх взято під медичний нагляд.  

Показник виконання становить 26,2%, основна причина недовиконання показника 

є зменшення тестувань на ВІЛ та виявлених ВІЛ-інфікованих осіб на фоні впровадження 

карантинних заходів пов’язаних із Ковід 

п. 3.1.5. Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-

інфекції.  

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 1411 

Факт    – 882 

Виконання – 62,5  % Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 0 0 

Захід не передбачає фінансування у 2021 році. 

Кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення 

з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції становить 882 особи. Показник виконання 

становить 62,5%, що відповідає звітному періоду. 

 

Показник 3.2.Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті 

під медичний нагляд.   

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний  – 180 

Факт – 159 

Виконання – 88,3 % Бюджет м. Києва 694,30   216,09   31,1 

Інші кошти 0 0 0 

Враховуючи залишки виробів медичного призначення (закупівля 2020 року)  

потреба закладу на 2021 рік для забезпечення виконання заходу (бюджет м.Києва)  складає  

254,50 тис грн. Проведена закупівля  UA-2021-05-28-006715-b  (відкриті торги)  та 

підписано договір на 216,09 тис.грн. Поставка виробів медичного призначення  за 

договором проведена в повному обсязі. 

Наявні залишки  дозволили у повному обсязі забезпечити обстеження на 

опортуністичні інфекції нових пацієнтів. Кількість  осіб, які були обстеженні на 

опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд становить 159 осіб.  

Обстежено 100% осіб, у яких були показання до обстеження (СД4 нижче 350 

одиниць). Показник виконання становить 88,3%, що відповідає звітному періоду. 

 

Показник 3.3 Забезпечення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під 

медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією. 

Бюджет м. Києва:  передбачено на 2021 рік – 2 037,11  тис. грн,  Враховуючи 

потребу закладу на 2021 рік була проведена закупівля  UA-2021-05-25-010636-b  (відкриті 

торги)  та підписано договори на 481,29 тис.грн.. За 9 місяців 2021 року отримано  за 

договорами на 217,28  тис.грн.. 

  Державний бюджет фінансування заходу  програмою на 2021 рік  не передбачено 

Програмою., отримано медичних виробів на 218,43 тис.грн.;   

кошти інших джерел фінансування заходу програмою на 2021 рік не передбачено, 

проте за 9 місяців 2021 року освоєно коштів на суму 60,86  тис.грн.   

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план  Освоєно % 



Державний 

бюджет 

0 218,43   100 План річний – 1800 

Факт– 993 

Виконання,% – 55,2 Бюджет м. Києва 2 037,11   217,28   10,7 

Інші кошти 0 60,86   100 

Враховуючи залишки виробів медичного призначення  (визначення CD4) 

асигнування заходу на 2021 рік  за рахунок бюджету м.Києва не передбачено. Проведена 

закупівля  UA-2021-05-28-006715-b  (відкриті торги)  та підписано договори  на 481,29 тис. 

грн. залишки виробів за договорами будуть отримані закладом до кінця 2021 року. Наявні 

залишки виробів медичного призначення (закупівля 2020 року) забезпечили у звітному 

періоду  надання допомоги ЛЖВ у повному обсязі. 

Кількість ЛЖВ, які охоплені клініко лабораторним обстеженням ( діагностика 

вірусних гепатитів В і С, діагностика сифілісу, гематологічні та біохімічні, імунологічні 

дослідження) при взятті під медичний нагляд становить 993 осіб, з них 115 дітей на 

моніторингу до 18 місяців.. Охоплено обстеженням  100% ЛЖВ, яким вперше встановлено 

діагноз ВІЛ-інфекція. Показник виконання становить 55,2%, основною причиною 

низького виконання показника є недовиявлення ВІЛ-позитивних осіб та взяття під 

медичне спостереження. 

 

Показник 3.4 Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у 

ЛЖВ.  
Річний показник загалом виконаний, зокрема:  

9 місяців  2021 року 
Фінанси тис.грн. 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 3 912,14   2 807,61   71,7 

Інші кошти 0 1 281,99   100 

Проведена закупівля  UA-2021-05-25-010636-b  (відкриті торги)  та підписано 

договір  на суму – 3 406,21 тис.грн. та отримано за договором медичних виробів на  2 

807,61  тис.грн.. Залишки виробів медичного призначення будуть отримані закладом до 

кінця 2021 року. 

Закладом впродовж 9 місяців 2021 року було повністю забезпечено профілактикою 

та лікуванням опортуністичних інфекцій  у ЛЖВ, забезпечено  100% осіб які потребували. 

Кількісні показники (9 місяців  2021 року) 

 Річний план Факт Виконання,% 

3.4.1.Кількість ЛЖВ, які 

отримали профілактику 

туберкульозу 

750 1150 виконано 

3.4.2.Кількість ЛЖВ, які 

отримали профілактику 

пневмоцистної пневмонії 

500 1888 виконано 

3.4.3. Кількість ЛЖВ, які 

отримали профілактику 

криптококозу 

20 34 виконано 

3.4.4.Кількість осіб, які 

отримали профілактику 

атипових мікобактеріозів 

20 25 виконано 

3.4.5.Кількість ЛЖВ, які 

отримали лікування 

опортуністичних інфекцій 

240 1068 виконано 

 



п.  3.4.1. Показник виконано. Охоплено 1150 (100%) людей, які живуть з ВІЛ, і у яких були 

клінічні показники для профілактики туберкульозу. 

п. 3.4.2. Показник виконано. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику 

пневмоцистної пневмонії становить 1888 осіб від планового річного показник 500 осіб.  

п. 3.4.3. Показник виконано. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику 

криптококозу становить 34 особи. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до 

профілактики. 

п. 3.4.4. Показник виконано. Загалом отримали профілактику атипових мікобактеріозів 25 

осіб. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики. 

п. 3.4.5. Показник виконано . Загалом лікування опортуністичних інфекцій отримали 1068 

осіб. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики. 

 

Показник 3.5 Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації лікарів-

інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної 

допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет План Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 40 

Факт – 49 

Виконання,% - 122,5 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 250,00 0 0 

Кошти інших джерел передбаченні на проведення тренінгів, проте не були 

використані за рахунок введення карантинних заходів. 

 Навчання проводилось в онлайн режимі у рамках проекту Healthlink. Було 

охоплено навчанням 49 медичних працівників вторинного рівня надання медичної 

допомоги. 

 

4.ОХОПЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, АНТИРЕТРОВІРУСНОЮ 

ТЕРАПІЄЮ 

Показник 4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії 

(АРТ)  

а саме: 

п. 4.1.1. Залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом у ЗОЗ 

міста Києва 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 12 993,63   100 План річний  – 16067 

Факт   – 12 945 

Виконання –  80,5% Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 150 144,00   7 138,26   4,7 

Кошти з бюджету м. Києва на лікування ЛЖВ не передбачено Програмою на 2021 

рік. З Державного бюджету за рахунок централізованих поставок (2018-2019 рр.) було 

отримано лікарських препаратів - на суму 12 993,63  тис.грн.   

За кошти інших джерел (ГФ, Pepfar)  отримано лікарських засобів  на суму 7 138,26  

тис.грн.. 

Виконання планового річного показника становить 80,5%. Основна причина 

недовиконання показника є зменшення обсягів тестування на ВІЛ-інфекцію та виявлення 

нових випадків ВІЛ у звязку із-за введення карантинних заходів Covid-19 

Чисельність ЛЖВ, які перебувають під медичим наглядом у місті Києві та 

отримують АРТ становить 12 945 осіб або 84,0% від осіб, які живуть з ВІЛ і знають свій 



ВІЛ-статус -  15 408. Станом на 01.09.2021 року кількість сайтів видачі АРТ – 40. Для 

оптимізації процесу надання ЛЖВ доступної і якісної допомоги у зв’язку із ВІЛ 

реалізовано низку заходів, спрямованих на наближення населенню послуг з лікування 

ВІЛ/СНІДу шляхом запровадження такої допомоги у ЗОЗ м. Києва, зокрема споживачі 

ін’єкційних наркотиків (СІН) мають змогу отримувати лікування ВІЛ на базі  КМНЛ 

«Соціотерапія» та на базі кабінету видачі ЗПТ КМЦ СНІДу, ЛЖВ, які хворіють ВІЛ/ТБ 

мають змогу отримувати лікування на базі КМТЛ№2. 

п. 4.1.2.  Число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний  – 1550 

Факт    – 882 

Виконання,% –  56,9 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 0 0 

Захід не передбачає фінансування у 2021 році. 

Базові схеми лікування призначено 100% осіб, яких було взято під медичне 

спостереження у звітному періоді. Показник виконання становить 56,9%.  

п. 4.1.3.  Число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання становить. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 19602 

Факт 9 міс  – 12945 

Виконання –  

виконаний 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 0 0 0 

Захід не передбачає фінансування у 2021 році. 

Станом на 01.10.2021 року, всі пацієнти отримують антиретровірусне лікування за 

місцем проживання.  Показник включає осіб, які отримують препарати у Кабінетах 

інфекційних захворювань у 10 районах м.Києва, аптечних мережах "КП Фармація", сайти 

видачі антиретровірусних препаратів на базі КНП «Туберкульозна лікарня №2», 

КНП»Фтизіатрія», КНП «Соціотерапія», КНП «Клінічна лікарня №11» та кабінети 

«Довіра», які розташовані у 4 районах м. Києва.  

 

Показник 4.2. Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних 

захворювань (КіЗ). 

а саме:  
п. 4.2.1. Проведення ремонтних робіт. Проведення ремонтних робіт було реалізовано 

впродовж (2017 -2018 років).  Показник виконаний  

п. 4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне 

забезпечення). Захід був реалізований впродовж (2017 -2018 років). Показник виконаний  

 

Показник 4.3. Оптимізація процесу видачі антиретровірусних препаратів шляхом 

запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних 

препаратів через аптечну мережу.  

9 місяців  2021 року 
Фінанси тис.грн. 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет м. Києва 0 0 0 



Інші кошти 500,00   0 0 

Укладено договір на 1 грн з КП "Фармація" у 2017 році. Реалізація заходу не 

вимагає виділення додаткових коштів.  100% охоплено аптечних закладів КП "Фармація" 

для видачі АРВ препаратів. З числа усіх пацієнтів на АРТ 11,5 % (1 466 особи) отримують 

препарати за місцем проживання у 13 аптеках КП «Фармація». Охоплено 100% ЛЖВ, з 

безсимптомним носійством ВІЛ, які виявили бажання отримувати АРТ препарати через 

аптечну мережу КП «Фармація» за місцем вибору. Показник виконаний. 

 

Показник 4.4.  Забезпечення соціального супроводу людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 1 066,45   100 План річний – 14 520 

Факт  – 12945 

Виконання –  89,2% 
Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти, у т.ч. за 

програмою 

«Діти.Сімя.Столиця» 

9 691,00   5 296,95   54,6 

Виконання планового показника становить 89,2%. Охоплено соціальним 

супроводом 100% ЛЖВ які потребували.  Соціальний супровід здійснюється НГО : ВБО 

"Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр", ГО "100 відсотків життя. 

Київський регіон" та Київським міським центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді. 

Показник виконання становить 89,2%, що становить звітному періоду. 

 

5. ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ  У ЛЮДЕЙ, ЯКІ 

ЖИВУТЬ З ВІЛ ТА ОТРИМУЮТЬ АНТИРЕТРОВІРУСНУ ТЕРАПІЮ. 

Показник 5.1. Забезпечення клініко-лабораторного моніторингу  та оцінки 

ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу) 

Пункти: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 

9 місяців  2021 року 
Фінанси тис.грн. 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний бюджет 0 1 668,81   100 

Бюджет м. Києва 35 824,57 1 100,72   3,07 

Інші кошти 0 407,33   100 

п. 5.1.1. Потреба в закупівлі за рахунок бюджету м.Києва  на 2021 рік (21 206,57  тис.грн.) 

виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) ) 

відсутня. Поставляється  за рахунок Державного бюджету. Станом на 01.10.2021 рік 

залишок виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження 

становить  на суму 892,29 тис.грн. 

п. 5.1.2. Потреба в закупівлі за рахунок бюджету м. Києва  на 2021 рік (11 808,56  тис.грн.) 

виробів медичного призначення для визначення рівня CD4  відсутня.  Поставляється   за 

рахунок Державного бюджету. Станом на 01.10.2021 рік залишок виробів медичного 

призначення для визначення рівня  CD4 становить  на суму 1 337,78 тис.грн. 

п. 5.1.3. За кошти бюджету м.Києва проведена закупівля  UA-2021-05-28-0067715-b  

(відкриті торги)  та підписано договір на 325,42 тис.грн. Поставлено  за договором виробів 

на  325,41  тис. грн. Залишки  мед.виробів будуть отримані до кінця 2021 року. За 9 місяців 

2021 року закладом було забезпечено  проведення гематологічних досліджень 100% тих, 

хто потребував.  

п. 5.1.4. За кошти бюджету м.Києва проведена закупівля  UA-2021-05-28-0067715-b  

(відкриті торги)  та підписано договір на 1 546,29  тис.грн. Поставлено за договором 

виробів на  664,20  тис. грн. Залишки  мед.виробів будуть отримані до кінця 2021 року. За 



9 місяців 2021 року закладом було забезпечено проведення біохімічних досліджень крові 

100%  тих, хто потребував. 

Кількісні показники 9 місяців  2021 року 

Назва показника План річний Факт 9 місяців  Виконання,% 

Показник 5.1.1 

Чисельність ЛЖВ, у 

яких визначено рівень 

вірусного 

навантаження 

19550 10518 53,8 

Показник 5.1.2 

чисельність ЛЖВ, у 

яких визначено рівень 

CD4 

20000 11220 56,1 

Показник 5.1.3 

чисельність ЛЖВ, яким 

проведено 

гематологічні 

дослідження 

44800 15476 34,5 

Показник 5.1.4 

чисельність ЛЖВ, яким 

проведено біохімічні 

дослідження крові 

44800 17643 36,5 

Клініко-лабораторним моніторингом охоплено 100% осіб, які мали клінічні 

показання та підлягали обстеженню. Проте, показники недовиконанні. При формуванні 

планового показника, згідно Наказу МОЗ України від 12.07.2010  № 551 «Про 

затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та 

підлітків» закладалось чотирьохразове обстеження на рік. 

Згідно Наказу МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового 

Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та 

профілактики ВІЛ-інфекції" обстеження за вище вказаними показниками здійснюється 

один раз на рік (при потребі двічі). Основна причина недовиконання показників є зміна 

нормативних документів. 

 

 

 

п. 5.1.5 Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 1500 

Факт   – 994  

Виконання,% - 66,3 Бюджет м. Києва 509,25   111,11   21,8 

Інші кошти 0 0 0 

Проведена закупівлі  UA-2021-05-28-0067715-b  та UA-2021-08-19-004952-a   

(відкриті торги)  та підписано договірb на загальну суму 553,34 тис.грн. Поставлено за 

договором виробів на  111,11  тис. грн. Залишки  мед.виробів будуть отримані до кінця 

2021 року. Наявні залишки виробів медичного призначення (закупівля 2020 року) 

забезпечили у звітному періоді  надання допомоги хворим  у повному обсязі. 

Чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при 

прогресуючій ВІЛ-інфекції становить 994 особи. Згідно наказу МОЗ України від 

05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування 

антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції" охоплено 



100% осіб, які потребували обстеження на опортуністичні інфекції із СНІД-

індикаторними хворобами ( СД4<350 од.).  Частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначеного 

рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) становить 95%.Показник виконання 

становить 66,3%, що відповідає звітному періоду.  

 

Показник 5.2.  Здійснення соціального супроводу  ЛЖВ,  груп підвищеного ризику.  

Фінансування заходу на 2021 рік не передбачено Програмою. 

Кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо 

інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до 

АРТ становить 882 осіб. Охоплено 100% ЛЖВ.  

 

Показник 5.3. Розвиток людських ресурсів: Забезпечення підвищення кваліфікації 

медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом 

стажування у провідних практиках міжнародних партнерів. 

9 місяців  2021 року 

Фінанси тис.грн. Кількісні показники 

Бюджет Річний план Освоєно % 

Державний 

бюджет 

0 0 0 План річний – 5 

Факт   – 0 

Виконання , % –  0 Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші кошти 288,00 0 0 

Захід не виконаний із-за введення карантинних заходів.   

     

 

6. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЗА СТРАТЕГІЄЮ FAST-TRACK CITIES 

У МІСТІ КИЄВІ 

Впродовж звітного періоду нормативні документи не розроблялися. У травні 2021 

року було проведено засідання КР, наступне засідання заплановано провести у другій 

половинні жовтня.  

 

 

 

 

ВИКОНАННЯ ІНДИКАТОРІВ СТАНОМ НА 01.10.2021 РОКУ 

Станом на 01.10.2021 року перебувають під медичним наглядом у місті Києві  15 

408 ЛЖВ, (з урахування 980 пацієнтів (мешканців м. Києва), що спостерігаються в ДУ 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України). 

Протягом звітного періоду  взято під медичний нагляд 993 осіб з вперше встановленим 

діагнозом, з них 115 дітей дітей на моніторингу.  

Станом на 01.10.2021 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які 

живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) становить 77,7% (15 408 осіб від оціночної 

чисельності 19 837 людини). Цільовий показник на кінець 2021 року – 90,0%.  

  

 2. Розширення доступу до АРТ. 

Станом на 01.10.2021 року отримують антиретровірусну терапію 12 945 осіб. 

Впродовж 9 місяців 2021 року АРТ призначено 957 пацієнтам, з них вперше 

отримали лікування 902 особи.  За місцем проживання спостерігаються у інфекціоністів 

КІЗ 1891 особа.   З числа усіх пацієнтів на АРТ 11,3% (1466 особи) отримують препарати 

за місцем проживання у 13 аптеках КП «Фармація» . 

Таким чином другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає ВІЛ-статус, 

отримують антиретровірусну терапію) становить 84,0% (12 945 особи від осіб, що 



знаходяться під медичним наглядом – 15 408). Цільовий показник на кінець 2021 

року – 90%.  

 

3. Вірусне навантаження. Третій цільовий показник (у 90% тих, хто отримує лікування, 

досягнуто пригнічення вірусу). Станом на 01.10.2021 року серед пацієнтів, які отримують 

антиретровірусну терапію у 95% пацієнтів (11 297 особи) досягнуто зниження рівня 

вірусного навантаження до невизначеного рівня. Цільовий показник на кінець 2021 року - 

90%. 

 

 

 

Директор                                                                                             Віталій КАЗЕКА 

 

 

 

 

 

 


