
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до інформації про хід  виконання Міської цільової програми протидії 

епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки 
за 2017-2021 рр.

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) на 2017- 2021 роки передбачено коштів у сумі  1 356 
755,38 тис. грн.

Плановий обсяг фінансування на 2017-2021 роки  складає: 
- Бюджет м. Києва -  238 734,75 тис. гривень.  
- Державний бюджет України – 175 668,38 тис.грн. З 2019 року Програмою не 

передбачене фінансування 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 2017-2021 роки  - 942 352,25 
тис. грн.

За 5 років  на забезпечення реалізації заходів Програми залучено з різних 
джерел  705 936,57 тис. грн. 

зокрема:
- за рахунок  бюджету м. Києва отримано послуг, проведено закупівлі та 

підписано договорів на загальну  суму – 62 600,25  тис.гривень. 

-  з державного бюджету  за звітній період  отримано у натуральному вигляді 
товарів (медикаменти та вироби медичного призначення) на суму – 201 505,27 
тис.грн., (КНП «КМКЛ №5» – 186 737,76 тис.грн.; КНП «КМНКЛ Соціотерапія»  -  6 
510,37  тис.грн.; Центр крові – 1 142,64 тис.грн ; НУО ВБФ «Дроп Ін Центр» - 1 502,68 
тис.грн.; НУО ВБО «КОНВІКТУС Україна» -1 237,90 тис.грн.; НУО ГО «Клуб» 
ЕНЕЙ»  - 2 978,55 тис.грн.; БО «100 % життя. Київський регіон»  - 1 127,11 тис.грн.; 
НУО ГО «Альянс Глобал» - 268,26 тис.грн.).

-  з  коштів інших джерел за 2017-2021 роки 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 - 441 831,05 тис.гривень.

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  2017-2021 роки на виконання заходу передбачено кошти інших джерел -  126 
525,63  тис. грн; фактично отримано за звітній період  у натуральному вигляді товарів та 
послуг на суму 105 919,93  тис.грн. 

Фінансування заходу  за рахунок бюджету м. Києва не передбачено Програмою. 
Державний бюджет: фінансування  не передбачено програмою, проте отримано  у 

натуральному вигляді виробів медичного призначення на  5 665,10  тис.грн ( НУО ВБО 
"Конвіктус Україна", НУО ВБФ "Дроп ін Центр", НУО ГО «Клуб»ЕНЕЙ»). 



Кількість осіб з ГПР, які щорічно отримували послуги впродовж впровадження 
програми 2017- 2021 року  складає у середньому 35 533 осіб, у т.ч. 31 134 ЛВІН; ЧСЧ- 15 
955 осіб; РКС – 9513 осіб; 
з них:
п.1.1.1.. Охоплення комплексним пакетом послуг «Людей, які вживають ін’єкційні 
наркотики (ЛВІН)»

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 4 208,01  100
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти у т.ч. за 
програмою 
«Дім.Сімя.Столиця»

65 514,38  44 678,15  68,2

План 130000
Факт 177669
Щорічний середній 
показник охоплення  – 
35 533 осіб при 
плановому 26 000 осіб

Показник виконаний

п.1.1.2. Охоплення комплексним пакетом послуг «Чоловіки, які мають сексуальні 
стосунки із чоловіками (ЧСЧ)».

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти

37 037,81  46 386,45  Збільшено 
у 1,2 рази

План 98400
Факт 95477
Щорічний середній 
показник охоплення  – 
19095 осіб

п.1.1.3.  «Робітники комерційного сексу (РКС)»
2017 - 2021 роки

Фінанси тис.грн.
Бюджет Річний план Освоєно %

Кількісні показники

Державний бюджет 0 1 457,09  100
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти

23 973,44  14 855,33  62

План 36500
Факт 47567

Щорічний середній 
показник охоплення  – 
9513 осіб

Показник виконаний

Показник  1.2. Створення та розповсюдження інформаційних матеріалів.
2017 - 2021 роки

Фінанси тис.грн.
Бюджет Річний план Освоєно %

%, охоплення ГПР 
інформаційними 

матеріалами
Державний бюджет 0 0 0 
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти 2 420,00  23 407,49  Збільшено у 
9,7 рази

План – 30%
Факт  – 90,0%  



Реалізовано силами НУО (в рамках реалізації грантових угод міжнрародної 
технічної допомоги) Розповсюджено  соціальної реклами на - 23 407,49  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 звітних періодів 2017-2021рр. було охоплено інформаційними 
матеріалами 74 250 осіб або 90,0% від оціночної чисельності ГПР. Показник виконаний

Показник 1.3.  Впровадження нових моделей профілактичної роботи з метою виходу 
на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 10 035,24  100

План 16
Факт - 16

Показник виконаний

Показник 1.4. Забезпечення функціонування мобільних амбулаторій(МА) для 
посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 8 270,00  4 837,32  58,5

              План - 5
              Факт 5

Показник виконаний. У м. Києві впродовж 2017-2021 років функціонувало у 
середньому 4 мобільні амбулаторії. За цей період послугами мобільної амбулаторії було 
охоплено 37 751 (щорічно 7 505) осіб. Відсоток представників ключових груп ризику, які 
отримали послуги у мобільній амбулаторії 46,8 %.

Показник 1.5  Впровадження доконтактної профілактики  антиретровірусними 
препаратами  серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 19 588,32  2 996,54  15,3

              План - 24400
              Факт - 2425

Часткова реалізація: у 2017 році не було запроваджено реалізацію у зв'язку із 
пізнім отриманням антиретровірусних препаратів,  а також  закладена початково у 
плановий розрахунок  висока вартість препарату.

Доконтактна профілактика була впроваджена у 2018 році, як пілотний проект, який 
налічував 100 осіб. З 2018 року щорічно у середньому доконтактну профілактику 
отримували 620 осіб.



Показник 1.6 Забезпечення ефективної системи виявлення ВІЛ-інфекції серед 
статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку 
виявлення ВІЛ-інфекції.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 3 175,00  954,92  30

План - 1080
Факт - 995

Часткова реалізація: епідемічна ситуація щодо COVID-19 у  України, зокрема в 
м.Києві з 2019 року (обумовлено обмеженням  місць проведення тестування).

За даними сероепідмоніторингу  у середньому щорічно виявляли 199 ВІЛ-
інфікованих партнерів, всі 100% охоплено медичним наглядом.

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 2017-2021 роки -  8 909,35  тис. 
грн., поставлено препаратів за договорами на 4 501,63  тис.грн. За договорами 
зобов’язання виконані в повному обсязі;
 кошти державного бюджету передбачено - 6 369,89  тис.грн., отримано у 
натуральному вигляді на суму державний  бюджет -  8 493,85  тис. грн.;

кошти інших джерел передбачено  – 511,00  тис.грн.  отримано препаратів на - 8 
246,29  тис. грн., 
а саме:
п.1.7.1 Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на 
базі закладів охорони здоров’я ПМСД. Фінансування заходу Програмою не 
передбачене. 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.   

бюджет м. Києва:  передбачено фінансування на 2017-2021 роки -  441,35  тис. грн., 
освоєно 192,66  тис.грн.  

кошти інших джерел не передбачено програмою проте отримано за звітній період  
у натуральному вигляді товарів та послуг на суму 55,86  тис.грн. Захід фінансувався за 
підтримки Президентського плану невідкладних заходів, спрямованих на подолання 
СНІДу (PEPFAR), наданій через агентство США з міжнародного розвитку (USAID).  

Було оснащено 13 кабінетів на базі КНП ЦПМСД
п. 1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я, які надають первинну 
медико-санітарну допомогу. 

кошти інших джерел не передбачено програмою проте отримано за звітній період  
у натуральному вигляді товарів та послуг на суму - 585,85  тис.грн. Кабінети ЗПТ відкрито 
на базі 13 КНП «ЦПМСД». 
п. 1.7.4. Забезпечення препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 6 369,89  8 493,85  Збільшено у 
1,3 рази

Бюджет м. Києва 8 468,00  4 308,97  50,9
Інші кошти 511,00  7 604,58  Збільшено у 

План - 8450
Факт - 7484



14,8 рази
Фінансування перевищує плановий обсяг за рахунок поставок із Державного 

бюджету (Соціотерапія   та  централізовані поставки КНП "КМКЛ №5")  та інших 
коштів (Глобальний фонд).

На  01.01.2022 рік залишок  медичного препарата складає 175 200 табл.  Закладом  
забезпечено 100%  осіб, які виявили бажання отримувати ЗПТ. 

За  2017-2021 роки  отримано у натуральному вигляді товарів та виробів медичного 
призначення (державний бюджет) на загальну суму 8 493,85  тис.грн. З них: (КНП «КМКЛ 
№5» – 1 983,48 тис.грн.; КНП «КМНКЛ Соціотерапія»  -  6 510,37  тис.грн). 

Щорічно у середньому ЗПТ отримували 1497 осіб.

Показник 1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації 
передачі ВІЛ від матері до дитини

бюджет м. Києва:  передбачено  на 2017-2021 роки – 8 514,72  тис. грн,  отримано 
суміші  за договорами на 5 802,27  тис.грн. За договорами зобов’язання виконані в 
повному обсязі;

державний бюджет: фінансування заходу програми передбачено - 5 831,91 тис.грн.,  
за звітній період отримано виробів медичного призначення на 5 233,64  тис.грн.; 

кошти інших джерел: фінансування не передбачено Програмою, проте за 2017-2021 
роки отримано виробів медичного призначення на 899,10
п.1.8.1 Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 5 802,75  5 233,64  90,2
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 899,10  100

План – 185000
Факт - 145966

Фінансування  заходу за рахунок бюджету м.Києва  не передбачено Програмою. 
Кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період за 

рахунок Глобального фонду отримано виробів медичного призначення на 899,10  тис.грн. 
Щорічно у середньому 30 793 вагітних жінок було обстежено на ВІЛ-інфекцію. У 

461 жінки було виявленні антитіла до ВІЛ.  

п. 1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року 
життя.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 8 514,72  5 802,27  68,1
Інші кошти 0 0 0

План –1450
Факт - 819

Реалізовано: Закупки за  рахунок бюджету м.Києва  проводились з урахуванням 
потреби  (кількість дітей що потребували суміш). Залишок молочних сумішей на 
01.01.2022 рік складає 6095 пачок. Забезпечено 100% , з тих хто потребував.

За весь період реалізації програми 819 дітей, які були народженні від ВІЛ-
позитивних матерів, були забезпечені молочними сумішами. Охоплення становило 100% 
від потребуючих.

п. 1.8.3. Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі 
ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

2017 - 2021 роки



Фінанси тис.грн.
Бюджет План Освоєно %

Кількісні показники

Державний бюджет 29,16 0 0
Бюджет м. Києва 0  0  0
Інші кошти 0 0 0

План - 1500
Факт - 913

Загалом за період реалізації програми 913 дітей отримали профілактику 
антиретровірусними препаратами. Охоплення становило 100% від потребуючих.

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

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет План Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти 1 125,00  260,69  Збільшено 
у 1,1 рази

План - 450
Факт - 708

Часткова реалізація: епідемічна ситуація щодо COVID-19 у  України, зокрема в 
м.Києві з 2019 року (обмеженні можливості навчання).

Кількість осіб, які пройшли навчання  щодо профілактичних послуг груп 
підвищеного ризику (ГПР) впродовж реалізації програми складає 708 осіб. 

2.ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ З ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ (ПТВ), 
НАСАМПЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ ГПР ЩОДО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ

бюджет м. Києва:  передбачено на 2017-2021 роки  – 31 209,94  тис. грн, Проведено 
закупівлі та отримано за договорами медичних виробів  на 13 380,96  тис. грн. ( потреба 
закладів). 
 державний бюджет: фінансування не передбачено Програмою, проте отримано 
виробів медичного призначення на -  3 174,01  тис.грн. (НУО ВБФ "Дроп ін Центр" – 54,62 
тис.грн.; Центр крові – 1 142,64 тис.грн ; КНП «КМКЛ №5»- 1 708,49 тис.грн.; НУО ГО 
«Альянс Глобал» - 268,26 тис.грн); 

кошти інших джерел: передбачено на 2017-2021 роки – 5 089,70  тис. грн, надано 
послуг та виробів медичного призначення  на суму – 45 333,80  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".

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 2 831,15  100
Бюджет м. Києва 30 420,14  13 190,88  43,4
Інші кошти 0 19 634,10  100

План – 510000
Факт - 868937

Реалізовано: Фінансування перевищене від планового  за рахунок прямих 
поставок із Державного бюджету на витратні матеріали скринінгу та  донацій 
донорів (Hels Liks, AHF, благодійна допомога,  НСЗУ, Pepfar, Глобальний фонд, 
Гуманітарна допомога та спец. кошти). 



Впродовж реалізації програми кількість людей, які були обстеженні на ВІЛ 
становить 868 937 осіб. 

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. Відсутня потреба 
проведення міського дня тестування на ВІЛ у ЗОЗ м. Києва, оскільки тестування на ВІЛ у 
ЗОЗ проводиться щоденно.  За звітні періоди було здійснено 56 виїздів командою КМЦ 
СНІДу на вуличні акції, що дало змогу проведення інформаційних кампаній з тестування 
на ВІЛ та обстежити швидкими тестами.  Послугами було охоплено більше 5000 осіб

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 2017-2021 роки  – 4 885,70  тис. грн, за 
звітній період отримано у натуральному вигляді виробів та послуг на суму  - 24 707,95  
тис. грн. 

державний бюджет: фінансування на 2017- 2021 роки не передбачено Програмою, 
проте отримано виробів медичного призначення на 322,88  тис.грн. 
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).

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 54,62 100
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти 2 754,00  16 204,89  Збільшено у 
5,9  рази  

План – 24320
Факт - 6294

 Реалізовано: За звітами НУО немає чіткого розділення витрат на окремі види 
товарів чи діяльность.  Фінансування за кошти державного бюджету на 2017-2021 роки 
не передбачено Програмою, проте отримано виробів медичного призначення на 54,62  
тис.грн. (НУО ВБФ "Дроп ін Центр").
За звітні 2017-2021рр. періоди на базі НГО було діагностовано 6 294 ВІЛ-позитивні особи.

п. 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських 
центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 690,80  352,88  51,1  

Факт   –0

Медичні працівники, під час реалізації програми не були залученні 
Відсутня потреба залучення додатково медичних працівників у послугах 

тестування на ВІЛ (далі - 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 



2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 268,26  100
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти 1 440,90  8 150,18  Збільшено у 
5,6  рази

Факт   – 18 144

Реалізовано: ситуації щодо COVID-19 у  України, зокрема в м.Києві  (з 2019 року 
в НУО збільшили фінансування залучення до тестування через мережу інтернет ).  
Фінансування за кошти державного бюджету на 2017-2021 роки не передбачено 
Програмою, проте реалізовано  НУО ГО «Альянс Глобал» - 268,26 тис.гр).

Результативність тестування груп підвищеного ризику у середньому зафіксована на 
рівні 2,1%. Проте впродовж років вона суттєво різнилася, так у 2017р.- 2,4; 2018р. - 1,5%; 
2019р. - 1,7%; 2020р- 3,5%; 2021 р.- 1,5%

Показник 2.4 Проведення якості дослідження з використання швидких тестів за 
Фінансування у 2017-2021 роках  здійснювалося за кошти Державного бюджету -  20,00  
тис.грн., в рамках реалізації проекту PEPFAR та за рахунок інших коштів  - 3,94 тис.грн..   
На базі ЗОЗ було проведено 15 оцінок якості з використання швидких тестів. 
Розбіжностей не виявлено. 

Показник 2.5. Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для 
проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі:

бюджет м. Києва:  передбачено Програмою – 789,80  тис.грн, освоэно за 2017-2021 
роки - 190,08  тис.грн.; 

кошти інших джерел – 204,00   тис. грн,  освоєно  987,82  тис.грн.
а саме: 
п. 2.5.1 Забезпечення навчання медичних працівників  навичкам ПТВ, для проведення 
скринінгу населення ВІЛ на базі ЦПМСД

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 789,80  190,08  24,1
Інші кошти 0 393,78  100

План – 647
Факт - 1048

Реалізовано: ппрофінансовано у повному обсязі з урахуванням технічної 
допомоги Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» та у рамках проекту Health 
Link.

Впродовж реалізації програми, кількість осіб які пройшли навчання з послуг 
тестування на ВІЛ серед  представників КНП ПМСД  становить 1048 осіб. Велику 
кількість охоплення навченням, вдалось досягнути завдяки впровадження проекту 
HealthLink

п. 2.5.2. Забезпечення навчання медичних працівників  навичкам ПТВ, для проведення 
скринінгу населення ВІЛ на базі закладів охорони здоров’я вторинного рівня

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0

Інші кошти 204,00  594,04  Збільшено 
у 2,9 рази   

План – 160
Факт - 2018



Реалізовано: потреба  у фінансуванні на 2021 рік   за рахунок бюджету м.Києва  
відсутня. Профінансовано у повному обсязі з урахуванням технічної допомоги Проекту 
USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» та у рамках проекту Health Link.

Впродовж звітного періоду навчання пройшли  у межах впровадження проекту 
Healthtink 2018 медичних працівників

3. ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

Бюджет м. Києва  передбачено на 2017-2021 роки–  40 894,81  тис. грн, Проведені 
закупівлі  (відкриті торги)  та підписані договори на суму -  21 259,02  тис.грн. За звітній 
період отримано за договорами виробів медичного призначення та препаратів в повному 
обсязі.

Державний бюджет фінансування на 2017-2021 роки  складає - 2 221,41 тис.грн. 
Профінансовано та   отримано за рахунок централізованих поставок (2018-2019рр) у 
натуральному вигляді медичних виробів на загальну  суму  2 912,26  тис. грн.. 

кошти інших джерел передбачено Програмою -  73 092,60  тис. грн, освоєно за 
2017-2021 роки  -   39 411,54  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 –  3 741,78  тис. грн.  Проведені закупівлі  (відкриті 
торги)  та підписані договори на суму -  556,68  тис.грн. Відсутня потреба в закупівлі за 
кошти бюджету м.Києва, поставлялося за рахунок державного бюджету та інших коштів 
(НСЗУ та гуманітарна допомога).;

державний бюджет не передбачено програмою. 2 221,41  тис.грн.; Отримано   у 
натуральному вигляді  на суму -  1 779,13  тис. грн.
 кошти інших джерел: фінансування на 2017-2021 роки заплановано – 71 880,10  
тис. грн, освоєно - 15 407,71  тис.грн.:
зокрема:
 п. 3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного 
результату тестування на ВІЛ

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 2 221,41  1 779,13  80,1   
Бюджет м. Києва 3 741,78  556,68  14,9
Інші кошти 0 606,96  100

План – 14100
Факт - 13883

Реалізовано: з 2018 року відсутня потреба в закупівлі за кошти бюджету 
м.Києва, поставлялося за рахунок державного бюджету та інших коштів (НСЗУ та 
гуманітарна допомога).

За період реалізації програми лабораторне підтвердження ВІЛ було встановлено у 
13 883 зразках крові, та було зареєстровано 7 722 нових випадків  ВІЛ. Всі у кого 
встановлено діагноз отримали медичний супровід у ЗОЗ м.Києва.

п. 3.1.2. Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз 
ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ. 

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0 План – 0



Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 0 0

Факт - 3323

Фінансування заходу Програмою не передбачене.
За весь період впровадження програми у 3323 осіб, ВІЛ діагностовано під час 

перебування на стаціонарному лікуванні, це у середньому у 664 осіб щорічно. Проте, 
варто звернути увагу, що у близько 52% при виявленні ВІЛ на стаціонарному лікуванні, 
люди вже перебували під медичним наглядом і знали свій ВІЛ-статус.

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

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 384,04  100

План – 6833
Факт - 1519

Фінансування заходу Програмою не передбачене. Реалізовано силами НУО  за 
кошти інших джерел в рамках проектів у 2017 році.
Впродовж реалізації програми  під медичне спостереження було взято за місцем 
проживання 2539 осіб. Звертає на себе факт, що якщо людині встановили діагноз ВІЛ на 
КДЦ, вона за власним бажанням переводилась з КМЦ СНІДу, обґрунтовуючи це тим, що 
на базі закладу можна отримати всі послуги за 1 прихід ( здача аналізу, результат аналізів, 
проходження вузьких спеціалістів, соціальний супровід, консультація психолога).

п. 3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до ЗОЗ. 

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 71 880,10  14 416,71  20

План – 4100
Факт - 4867

Впродовж реалізації програми за направленнями НГО, кількість осіб, які 
звернулися для отримання медичної допомоги  становить 4867. Плановий показник 
становить 4100.Більший показник виконання враховує, осіб, які повторно звернулися для 
надання медичної допомоги

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

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 0 0

План – 7092
Факт - 3041

Фінансування заходу Програмою не передбачене.
Впродовж реалізації програми, 3041 особа була взята під медичний нагляд у день 
первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції. Показник виконання 
становить 43,0%. Основна причина недовиконання показника це відсутність документів у 
пацієнта, і вчасне не звернення до медзакладу у разі отримання довідки з позитивним 
результатом у ЗОЗ



Показник 3.2.Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті 
під медичний нагляд.  

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний 
бюджет

0 0 0

Бюджет м. Києва 4 373,51  632,45  14,5
Інші кошти 0 21,33  0

План – 2940
Факт - 3185

Наявні ресурси дозволили у повному обсязі забезпечити обстеження на 
опортуністичні інфекції нових пацієнтів.
За період реалізації програми, при взятті під медичний нагляд було обстежено на 
опортуністичні інфекції 3185 осіб. Діагностикою ОІ було охоплено всіх пацієнтів, у яких 
були клінічні показання до обстеження.

Показник 3.3 Забезпечення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під 
медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією.

Бюджет м. Києва:  передбачено на 2017-2021 роки – 9 562,63  тис. грн,  
Враховуючи потребу закладу були проведені закупівлі  (відкриті торги)  та підписано 
договори на 4 056,84  тис.грн..  Зобов’язання за договорами отримано у повному обсязі.
 Державний бюджет фінансування заходу  програмою не передбачено Програмою, 
отримано медичних виробів на 1 133,13  тис.грн.;  

кошти інших джерел фінансування заходу програмою не передбачено, проте 
освоєно коштів на суму 7 285,31  тис.грн.  

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 1 133,13 100
Бюджет м. Києва 9 562,63  4 056,84  42,4
Інші кошти 0 7 285,31  100

План - 11500
Факт–7786

Кількість ЛЖВ, які були охоплені клініко лабораторним обстеженням ( діагностика 
вірусних гепатитів В і С, діагностика сифілісу, гематологічні та біохімічні, імунологічні 
дослідження) при взятті під медичний нагляд становить 7786 осіб або у середньому 
щорічно 1573 ЛЖВ. 

Показник 3.4 Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у 
ЛЖВ. 
Річний показник загалом виконаний, зокрема: 

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 23 216,89  16 013,05  69
Інші кошти 0 16 660,37  100

Реалізовано: за рахунок  тест-систем та витратних матеріалів, отриманих з 
інших джерел.

Кількісні показники (2017 - 2021 рр.)



Показники План Факт
Середній 
показник 

охоплення 
щорічно

3.4.1.Кількість ЛЖВ, які 
отримали профілактику 
туберкульозу

8500 7446 1489

3.4.2.Кількість ЛЖВ, які 
отримали профілактику 
пневмоцистної пневмонії

4100 11757 2351

3.4.3. Кількість ЛЖВ, які 
отримали профілактику 
криптококозу

285 1535 307

3.4.4.Кількість осіб, які 
отримали профілактику 
атипових мікобактеріозів

285 719 144

3.4.5.Кількість ЛЖВ, які 
отримали лікування 
опортуністичних інфекцій

2208 11301 2260

Профілактикою та лікуванням опортуністичних інфекцій охоплено 100% ЛЖВ, які 
мали клінічні показання.

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.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет План Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 1 212,50  36,84  3,03

План - 200
Факт – 231

Кошти інших джерел передбаченні на проведення тренінгів, проте не були 
використані за рахунок введення карантинних заходів.

 
231 осіб  вторинного рівня надання медичної допомоги  пройшли навчання з 

питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Велика кількість охоплення 
медичних працівників навчанням з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу 
відбулось завдяки впровадженю проекту Healthlink

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

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний бюджет 125 178,84  127 892,98  збільшен
о

План - 88620
Факт   – 55566



Бюджет м. Києва 0 0
Інші кошти 660 120,00  130 927,79 19,8

Частково реалізовано: за рахунок надходження препаратів в якості 
гуманітарної допомоги, середня вартість річного курсу АРТ поступово знижувалась 
та за рахунок меншою  очікуваної кількістю нових пацієнтів

Чисельність ЛЖВ, які перебувають під медичним наглядом у місті Києві та 
отримують АРТ становить 12 930 осіб або 81,5% від осіб, які живуть з ВІЛ і знають свій 
ВІЛ-статус (15 408).

Впродовж впровадження програми було залучено 40 сайтів для видачі видачі АРТ. 
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
2017 - 2021 роки

Фінанси тис.грн.
Бюджет Річний план Освоєно %

Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 0 0

План - 8850
Факт    – 7722

Фінансування заходу Програмою не передбачене. 
Базові схеми лікування призначено 100% осіб, яких було взято під медичне 

спостереження протягом звітних періодів 2017-2021рр. 

п. 4.1.3.  Число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання становить.
2017 - 2021 роки

Фінанси тис.грн.
Бюджет Річний план Освоєно %

Кількісні показники

Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 0 0 0

план  – 19602
Факт- 12930

Фінансування заходу Програмою не передбачене. 
Всі пацієнти у м. Києві 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). У 2017 р. було модернізовано 9 кабінетів інфекційних 
захворювань



п. 4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне 
забезпечення). Захід був реалізований впродовж (2017 -2018 років). Було модернізовано 9 
робочих місць лікарів - інфекціоністів у КІЗ ра рахунок інших коштів – 348,44 тис.грн.

Показник 4.3. Оптимізація процесу видачі антиретровірусних препаратів шляхом 
запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних 
препаратів через аптечну мережу. 

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Державний бюджет 0 0 0
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 2 190,00  0 0

Реалізовано: 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 11,3 % (1 469 особи) 
отримують препарати за місцем проживання у 12 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 4.4.  Забезпечення соціального супроводу людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)
2017 - 2021 роки

Фінанси тис.грн.
Бюджет Річний план Освоєно %

Кількісні показники

Державний бюджет 0 1 127,11  100
Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти, у т.ч. за 
програмою 
«Діти.Сімя.Столиця»

38 805,00  37 241,23  96   

План - 55090
Факт  – 50353

Всі пацієнти, які отримують лікування АРТ, щорічно були охопленні у повному 
обсязі соціальним супроводом. 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. 

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

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Державний бюджет 36 066,33  47 806,32 Збільшено у   1,3 рази
Бюджет м. Києва 145 095,57 15 281,34  10,5
Інші кошти 0 24 484,92  100
п. 5.1.1. Проведено  закупівлі за рахунок бюджету м.Києва  та поставлялося  за рахунок 
Державного бюджету. Станом на 01.01.2022 рік залишок виробів медичного призначення 
для визначення рівня вірусного навантаження становить  на суму 34,30  тис.грн.
п. 5.1.2. Проведено  закупівлі за рахунок бюджету м.Києва  та поставлялося  за рахунок 
Державного бюджету. Станом на 01.01.2022 рік залишок виробів медичного призначення 
для визначення рівня  CD4 становить  на суму 20,2 тис.грн.



п. 5.1.3. Проведено  закупівлі за рахунок бюджету м.Києва  та поставлено  за договором 
виробів в повному обсязі. Закладом  було забезпечено  проведення гематологічних 
досліджень 100% тих, хто потребував. 
п. 5.1.4. Проведено  закупівлі за рахунок бюджету м.Києва  та поставлено  за договором 
виробів в повному обсязі. Закладом  було забезпечено  проведення гематологічних 
досліджень 100% тих, хто потребував.

2017 - 2021 роки

Назва показника План Факт Середній показник 
охоплення

Показник 5.1.1 
Чисельність ЛЖВ, у 
яких визначено рівень 
вірусного навантаження

97050 73599 13280

Показник 5.1.2 
чисельність ЛЖВ, у 
яких визначено рівень 
CD4

77500 60405 12081

Показник 5.1.3 
чисельність ЛЖВ, яким 
проведено 
гематологічні 
дослідження

184600 907602 19520

Показник 5.1.4 
чисельність ЛЖВ, яким 
проведено біохімічні 
дослідження крові

184600 104989 20998

Клініко-лабораторним моніторингом охоплено 100% осіб, які мали клінічні 
показання та підлягали обстеженню згідно нормативних документів.

п. 5.1.5 Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції
2017 - 2021 роки

Фінанси тис.грн.
Бюджет Річний план Освоєно %

Кількісні показники

Державний 
бюджет

0 0 0

Бюджет м. Києва 3 110,36  2 375,03  76,4
Інші кошти 0 320,38 0

План - 8000
Факт   – 14705

Чисельність ЛЖВ, які були охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при 
прогресуючій ВІЛ-інфекції у середньому становив  2941 осіб щорічно.. Частка ЛЖВ, у 
яких досягнуто невизначеного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) 
становить 95%. 

Показник 5.2.  Здійснення соціального супроводу  ЛЖВ,  груп підвищеного ризику. 
Фінансування заходу на 2017-2021 роки не передбачено Програмою, проте  за  

рахунок інших коштів  здійснено  послуг на -  6 202,44  тис.грн.
 Виконано НГО в рамках проектів з урахуванням зобов’язань в рамках реалізації 

стратегії Fast Track у місті за кошти міжнародних партнерів.
Соціальним супроводом протягом 2017-2021 років було охоплено 6424 особи або щорічно 
у середньому 1285 осіб.



Показник 5.3. Розвиток людських ресурсів: Забезпечення підвищення кваліфікації 
медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом 
стажування у провідних практиках міжнародних партнерів.

2017 - 2021 роки
Фінанси тис.грн.

Бюджет Річний план Освоєно %
Кількісні показники

Державний 
бюджет

0 0 0

Бюджет м. Києва 0 0 0
Інші кошти 1 440,00  0 0

План – 25
Факт   – 3

Впродовж 2017-2021 років стажування з надання медичної допомоги з ВІЛ/СНІД за 
кордоном пройшли 3 особи.

6. Реалізаціяв Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві 
Для ефективної реалізації міської цільової програми з протидії ВІЛ/СНІд у м.Києві 
було розроблено та впроваджено 84(59,2%) від запланованих 142 нормативних 
документів, що дало змогу досягнути високої результативності показників 
виконання програми, зокрема зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД, зниження 
смертності внаслідок захворювань пов’язаних з ВІЛ/СНІДом
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