
 Додаток №2  

до листа №___ від __________ 

 

Інформація 

про хід виконання Міської цільової програми протидії епідемії   

ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки за І квартал 2019 ріку.  

 

І. Фінансові та результативні показники виконання 

Обсяг фінансування (потреба) заходів, затверджений  Міською цільовою 

програмою протидії епідемії  ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки (далі Програми) на 

2019 рік становить 248 638,12 тис. грн., у тому числі:  

- кошти бюджету м. Києва 46 665,72 тис. грн.; 

- кошти інших джерел (Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і 

малярією, Pepfar, фонд «АНТИСНІД» Олени Пінчук та інші) 201 972,40 тис. грн. 

 

Фактично, в І кварталі 2019 року, на забезпечення реалізації заходів Програми 

залучено з різних джерел 48 699,05 тис. грн., у тому числі: 

- кошти державного бюджету України 25 699,6 тис. грн.; 

- кошти бюджету м. Києва 213,01 тис. грн.; 

- кошти інших джерел (Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і малярією, Pepfar, фонд «АНТИСНІД» Олени Пінчук та інші) 

22 786,5тис. грн. 

 

п1. Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення  

 бюджет м. Києва:  передбачено – 3 466,58 тис. грн, освоєно – 213,01  тис. грн; 

  державний бюджет: фінансування не передбачено, отримано у натуральному 

вигляді товарів та послуг на суму  90,09  тис. грн,  

кошти інших джерел: передбачено – 32 613,95 тис. грн, отримано у 

натуральному вигляді – 7 264,25  тис. грн.  

Зокрема: 

п. 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 виконання заходу передбачено 25 217,34 тис. грн надходжень з інших 

джерел; фактично отримано у натуральному вигляді товарів та послуг на суму 3 

898,65 тис. грн.  

З них, на виконання  

п.1.1.1. людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН): 

передбачено 13 082,84 тис. грн (кошти інших джерел). За  І квартал 2019 р. 

фактично забезпечено  на суму 2 473,30 тис. грн, що дозволило охопити 8 834 особи 

комплексним пакетом послуг (консультування та тестування на ВІЛ, скринінг на 

туберкульоз, розповсюдження шприців, голок, презервативів, інформаційних та 

освітніх матеріалів), що складає 33,3 % від оціночної кількості ЛВІН в м. Києві 

п.1.1.2. чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)  



передбачено 7 339,81 тис. грн (кошти інших джерел), фактично отримано у 

натуральному вигляді товарів та послуг на суму 581,89 тис. грн,  що дозволило 

охопити комплексним пакетом послуг (консультування та тестування на ВІЛ, 

скринінг на туберкульоз, розповсюдження презервативів, лубрикантів, 

інформаційних та освітніх матеріалів) 5 410 осіб (27,7% від оціночної кількості ЧСЧ 

в м. Києві). 

1.1.3. робітників комерційного сексу (далі - РКС) 

передбачено 4 794,69 тис. грн  за рахунок коштів інших джерел; фактично 

отримано у натуральному вигляді товарів та послуг на суму 843,46 тис. грн, що 

дозволило охопити комплексним пакетом послуг (консультування та тестування на 

ВІЛ, скринінг на туберкульоз, розповсюдження презервативів, лубрикантів, 

інформаційних та освітніх матеріалів) 2 469 особи (33,8 % від оціночної кількості РКС 

в м. Києві). 

 

1.2. Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів 

(соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР 

передбачено 550,00 тис. грн. (кошти інших джерел); за реалізацією силами НУО 

та за рахунок міжнародної технічної допомоги фактично отримано у натуральному 

вигляді товарів та послуг  на суму 1 051,40 тис.грн, що забезпечило створення та 

розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами на біг-бордах, в 

метрополітені, на телебаченні), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед 

ГПР на суму, що на 53% вище від запланованого. Виконання даного заходу має 

велике значення в первинній та вторинній профілактиці ВІЛ-інфекції. 

п.1.3. Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на 

важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ  
Коштів на виконання заходу у 2019 році Програмою не передбачено. 

фактично отримано з інших джерел  у натуральному вигляді товарів та послуг 

на суму 478,30 тис. грн, що дозволило впровадити нові моделі профілактичної роботи. 

В  свою чергу на І квартал 2019р. 31% (від запланованого показника) складає 

охоплення важкодоступних груп серед ЧСЧ, ЛВІН, РКС, які мають високий ризик 

інфікування та дозволило залучити їх до профілактичних програм по зниженню 

ризикованої поведінки. 

п.1.4. Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення 

ефективності профілактичної роботи громадських організацій 

передбачено 1 860,00 тис. грн (кошти інших джерел), фактично отримано у 

натуральному вигляді товарів та послуг на суму – 289,90 тис. грн, що дозволило 

завдяки системній роботі функціонування трьох мобільних амбулаторій посилити 

ефективність профілактичної роботи щодо охоплення важкодоступних груп ризику 

серед ЧСЧ, ЛВІН, РКС.  

п.1.5. Здійснити пілотування (2017 р.) та впровадження (2018-2021 рр.) 

преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед 

ЧСЧ 

передбачено 3 901,61 тис. грн (кошти інших джерел), фактично отримано у 

натуральному вигляді товарів та послуг на суму 368,70 тис. грн,. На  2019 рік 

заплановано розширення програми (РгЕР) до 990 осіб. 



п.1.6. Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих 

партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-

інфекції 

передбачено 635,00 тис. грн (кошти інших джерел), фактично отримано у 

натуральному вигляді товарів та послуг на суму 166,40 тис. грн, що дало змогу 

охопити індексним тестуванням 41 особу, з них взято на облік 38  статевих партнерів 

ЛЖВ, результативність склала 16,9%.   

п.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 -1 752,00   тис. грн, не освоєно; 

  кошти державного бюджету та кошти інших джерел: не передбачено, отримано 

у натуральному вигляді на суму: 

 державний  бюджет -  90,09 тис. грн.  

кошти інших джерел - 1 010,90 тис. грн. 

а саме: 

п.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) 

фінансування не планувалося, оскільки захід виконано в 2017 році, що дало 

змогу на рік раніше розпочати оснащення та відкриття кабінетів ЗПТ.  

п.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) 

фінансування  не передбачене  

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

медико-санітарну допомогу: 

На 2019 рік передбачено розширення програми ЗПТ саме на базі ЦПМСД, та 

відкрити 4 нових сайти.  

п.1.7.4. Забезпечення препаратами ЗПТ 

бюджет м. Києва:  передбачено – 1 752,00 тис.грн., не освоєно. 

  державний бюджет: не передбачено Програмою,   отримано у натуральному 

вигляді товарів та послуг на суму 90,09 тис. грн, що забезпечило препаратами ЗПТ 

444 особи. 

кошти інших джерел не передбачено Програмою, отримано у натуральному 

вигляді – 1 010,90 тис. грн, що забезпечило препаратами ЗПТ 608 особи, які вживають 

опіати. Реалізація даного заходу дозволила знизити кількість ЛВІН, які вживають 

«вуличні» наркотичні засоби та знизити ризик інфікування ВІЛ, вірусних інфекцій та 

інфекцій, що передаються статевим шляхом.  

Заплановано поступове зменшення частки пацієнтів, які отримують препарати 

ЗПТ за інші кошти, та розширення доступу до ЗПТ за кошти ДБ. 

всього за І квартал 2019 р. отримують ЗПТ 1230 осіб. 

п.1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації 

передачі ВІЛ від матері до дитини 

бюджет м. Києва:  передбачено – 1 714,58   тис. грн, освоєно – 213,01   тис. грн; 



  державний бюджет: не передбачено  

кошти інших джерел: не передбачено  

а саме: 

п.1.8.1. Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію  
бюджет м.Києва: не передбачено 

кошти інших джерел: не передбачено,  

Всього протестовано 10173 вагітних жінок. Всі позитивні вагітні жінки взяті під 

медичний нагляд КМЦ СНІДу з призначенням антиретровірусної терапії (АРТ) для 

запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.  

п.1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого 

року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями   
бюджет м. Києва:  передбачено – 1 714,58 тис. грн, фактично отримано у 

натуральному вигляді товарів та послуг на суму 213,01  тис. грн. що дало можливість 

забезпечити адаптованими молочними сумішами 155 дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, віком до 1 року, та попередити передачу ВІЛ-інфекції від матері 

до дитини. 

п.1.8.3. Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики 

передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. 

 фінансування у 2019 році не передбачене. 

 забезпечені 100% дітей, який перебувають на обліку 

п.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  
Програмою передбачено 450,00 тис. грн за рахунок коштів інших джерел, 

фактично захід проводиться в рамках підготовки фахівців неурядових організацій 

(НУО) по виконанню програмних заходів, всього проведено навчання 15 фахівцям. 

п. 2. Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед 

представників ГПР щодо інфікування ВІЛ 

бюджет м. Києва:  передбачено – 6 664,46 тис. грн, не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено,   

кошти інших джерел: передбачено – 1 005,45 тис. грн, отримано у натуральному 

вигляді на суму 4 523,40   тис. грн 

а саме: 

п. 2.1. Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та 

кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй"  

бюджет м. Києва:  доведено – 6 627,86 тис. грн, не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено,   

кошти інших джерел: не передбачено, отримано у натуральному вигляді на 

суму 3 152,60 тис. грн. 

за І квартал було обстежено 93326 особи, з них 24568 з числа декретованих 

груп. Кількість обстежених з числа цільових груп та загального населення становить 

68758 осіб, з них: 35192 осіб обстежено у ЗОЗ м. Києва  та Кабінетах Довіри.  

п. 2.2. Проведення міського дня тестування  на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в 

закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва 

фінансування Програмою не передбачене. 

за результатами скринінгу виявлено ВІЛ-інфекцію у 1394 людей.  



п. 2.3. Забезпечити високий рівень результативності профілактичної 

роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що 

належать до ГПР 

кошти інших джерел: передбачено – 967,20 тис. грн, отримано у натуральному 

вигляді на суму 1 370,80 тис. грн. 

а саме: 

п.2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та 

оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій 

кошти інших джерел: передбачено – 520,00 тис. грн, отримано у натуральному 

вигляді на суму 1 370,80 тис. грн, що дало змогу протестувати неурядовими 

організаціями 17600 осіб, з них у 545 отримали ВІЛ-позитивний результат. 

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

центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій 

кошти інших джерел – 171,10 тис. грн, не освоєно.   

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

кошти інших джерел: передбачено – 276,10 тис. грн, не освоєно. 

п.2.4. Проведення якості досліджень з використанням швидких тестів 

фінансування даного заходу Програмою не передбачено. 

п.2.5. Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для 

проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі: 

бюджет м. Києва:  передбачено – 36,60  тис. грн,;  

кошти інших джерел – 38,25    тис. грн, фактично фінансування відсутнє.   

а саме:  

п.2.5.1. закладів охорони здоров’я ПМСД 

Навчання лікарів може бути до кінця року забезпечено в рамках проектів 

міжнародної технічної підтримки. 

п.2.5.2. закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

навчання лікарів забезпечено в рамках проектів міжнародної технічної 

підтримки 

забезпечено навчання 78 медичних працівників ЗОЗ вторинного рівня м. Києва 

навичкам послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ).  

п. 3. Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ   

бюджет м. Києва:  передбачено –  8 241,07   тис. грн, не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено ;  

кошти інших джерел: передбачено –  15 130,00 тис. грн, отримано у 

натуральному вигляді на суму  301,20   тис. грн.  

а саме: 

п.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 –  747,42  тис. грн, не освоєно; 

  кошти інших джерел: передбачено – 14 880,00 тис. грн, отримано у 

натуральному вигляді на суму 301,20   тис. грн.  

зокрема: 

п.3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного 

результату тестування на ВІЛ 

бюджет м. Києва: передбачено – 747,42 тис. грн,  не освоєно;  



В І кварталі 2019р. проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції 805 

особам за кошти Державного бюджету.  Відсутня потреба в закупівлі на 2019 рік за 

рахунок Державного бюджету в зв’язку з наявними залишками та плановими 

постачаннями. Фактичні витрати дозволяють у повному обсязі забезпечити потребу 

проведення досліджень відносно кількості ВІЛ-позитивних результатів первинного 

скринінгу. 

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

ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ   

Фінансування заходу Програмою не передбачене. 

Загалом взято під медичне спостереження 83 людей з ВІЛ/СНІД. Реалізація 

заходів із застосуванням швидких тестів дає позитивні результати щодо збільшення 

виявлення та охоплення ЛЖВ медичним наглядом. 

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

проживання 

Фінансування заходу Програмою не передбачене. 

В І кварталі 2019 р. 89 ЛЖВ (11,81% від планового показника) спостерігаються 

у лікарів-інфекціоністів КІЗ. 

п.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 

кошти інших джерел: передбачено – 14 880,00 тис. грн, фактично освоєно -  

301,20 тис.грн.; 

У І кварталі 2019 року до КМЦ СНІДу звернулися для взяття на облік 484 ЛЖВ, 

з них взято на облік - 189. 

На базі НУО було виявлено 545 осіб з позитивним результатом тестування на 

ВІЛ, з яких 545 направлено до медичного закладу. 

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

ВІЛ-інфекції. 

Фінансування заходу Програмою не передбачене. 

було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу 

діагностованої ВІЛ-інфекції 13 осіб  . 

п.3.2. Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під 

медичний нагляд 

 бюджет м. Києва: передбачено – 929,36 тис. грн,  не освоєно; 

обстежено на опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд 245 

особи, що складає 34% від планового показника. Результат свідчить про позитивну 

динаміку в організації роботи за даним напрямком. Наявні ресурси дозволили у 

повному обсязі забезпечити обстеження на опортуністичні інфекції нових пацієнтів. 

п.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 

бюджет м. Києва:  передбачено – 1 746,78   тис. грн,  не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено;   

кошти інших джерел: не передбачено;  

Охоплено клініко-лабораторним обстеженням 518 осіб. 



Досягнуто рівень цільового показника. Наявні ресурси дозволили у повному 

обсязі забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний 

нагляд 

а саме: 

п.  3.3.1. діагностика вірусних гепатитів В і C 

бюджет м. Києва:  передбачено – 38,61тис. грн, не освоєно; 

 п. 3.3.2. діагностика сифілісу  

бюджет м. Києва:  передбачено – 19,87тис. грн, не освоєно; 

 п.  3.3.3. гематологічні та біохімічні дослідження.  

бюджет м. Києва:  передбачено – 334,52 тис. грн, не освоєно; 

 п.  3.3.4. імунологічні дослідження на визначення CD4 

бюджет м. Києва:  передбачено – 1 108,98 тис. грн, не освоєно; 

 п.  3.3.5. забезпечення вакуумними системами для забору крові (вакутайнери) 

бюджет м. Києва:  передбачено – 244,80 тис. грн, не освоєно; 

 п. 3.4. Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у 

ЛЖВ 

бюджет м. Києва:  передбачено – 4 817,51   тис. грн, не освоєно; 

  кошти інших джерел не передбачено Програмою.  

 З урахуванням наявності залишків препаратів з різних джерел, у І кварталі 

пацієнти у повному були охоплені лікуванням, що перевищило розраховані планові 

показники 

а саме: 

п.  3.4.1. профілактика туберкульозу 

  бюджет м. Києва:  передбачено – 270,00 тис. грн, не освоєно; 

отримали профілактику туберкульозу 437 осіб  (100% тих, хто потребував). 

п.  3.4.2. профілактика пневмоцистної пневмонії 

бюджет м. Києва:  передбачено – 486,00 тис. грн, не освоєно; 

  Забезпечено профілактику 726 осіб (100% тих, хто потребував). 

п.  3.4.3. профілактика криптококозу  

бюджет м. Києва:  передбачено – 44,55 тис. грн, не освоєно; 

  Забезпечено профілактику 81 осіб (100% тих, хто потребував). 

п.  3.4.4. профілактика атипових мікобактеріозів 

бюджет м. Києва:  передбачено 52,80 тис. грн, не освоєно; 

  Забезпечено профілактику 73 осіб (100% тих, хто потребував). 

п.  3.4.5. лікування опортуністичних інфекцій 

бюджет м. Києва:  передбачено – 3 964,16 тис. грн, не освоєно; 

  Забезпечено лікування 877 осіб (100% тих, хто потребував). 

п. 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 

  кошти інших джерел: передбачено – 250,00 тис. грн, не освоєно; 

за даними попереднього року пройшли навчання 27 лікарів-інфекціоністів 

вторинної рівня надання медичної допомоги.  

п. 4 Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією плановий  

 державний бюджет: не передбачено, отримано в натуральному вигляді на суму 

25 609,50   тис.грн.; 



кошти інших джерел: передбачено – 152 935,00 тис. грн, отримано у 

натуральному вигляді на суму 10 365,11   тис. грн. 

а саме: 

п. 4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ) 

державний бюджет: не передбачено,  фактично отримано у натуральному 

вигляді товарів та послуг на суму 25 609,50   тис. грн,  

кошти інших джерел: передбачено – 144 144,00   тис. грн, отримано у 

натуральному вигляді на суму 8 897,03   тис. грн. 

зокрема: 

п.  4.1.1. Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під 

медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі 

СНІДом 

державний бюджет: не передбачено,  фактично отримано у натуральному 

вигляді товарів та послуг на суму 25 609,50 тис. грн,  

кошти інших джерел: передбачено – 144 144,00 тис. грн, отримано у 

натуральному вигляді на суму 8 897,03 тис. грн. 

Станом на 01.04.2019 р. отримували антиретровірусну терапію 9797 пацієнтів. 

З урахуванням 881 мешканця м. Києва, що перебувають на обліку та отримують АРТ 

в ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 

України" отримують АРТ 10678 осіб. 

п.  4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за 

місцем проживання пацієнта 

Фінансування заходу Програмою не передбачене. 

Лікарями-інфекціоністами КІЗів виявлено, взято на облік та призначено АРТ за 

місцем проживання 18 пацієнтам (100% тих, хто потребував). 

п.  4.1.3. Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта  

         Фінансування заходу Програмою не передбачене. 

2 728 осіб отримують АРТ за місцем проживання, з урахуванням хворих, які 

спостерігаються за місцем проживанням у інфекціоністів КДЦ та на базі аптек КП 

"Фармація". 

4.2.  Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних 

захворювань (КіЗ) 

Фінансування не заплановане. 

а саме: 

4.2.1. Проведення ремонтних робіт 

Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ. 

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

забезпечення) 

Фінансування не заплановане 

4.3. Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) 

шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ 

антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (2017 р. - пілотний проект) 

кошти інших джерел: передбачено – 450,00 тис. грн. 

 Економія коштів: укладено договір на 1 грн з КП "Фармація". Реалізація заходу 

не вимагає виділення додаткових коштів 



 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 

кошти інших джерел: передбачено – 8 341,00 тис. грн, отримано у натуральному 

вигляді на суму 1 468,08 тис. грн, що дало змогу охопити соціальним супроводом 9 

797 осіб, які виявили таке бажання, що складає 80,4%, від планового показника. 

п.5. Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та 

отримують антиретровірусну терапію (АРТ) 

бюджет м. Києва:  передбачено – 28 293,61   тис. грн, не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено Програмою;  

кошти інших джерел: не передбачено, отримано у натуральному вигляді – 

332,50   тис. грн.  

а саме: 

п. 5.1. Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності 

АРТ (згідно клінічного протоколу) 

бюджет м. Києва:  передбачено – 28 293,61   тис. грн, освоєно – 14 242,57 тис. 

грн; 

  кошти інших джерел: не передбачено, отримано у натуральному вигляді – 

332,50 тис. грн.  

зокрема: 

п. 5.1.1. Визначення рівня вірусного навантаження (ВН) 

бюджет м. Києва:  передбачено – 14 242,57 тис. грн, не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено ;  

кошти інших джерел: не передбачено, отримано у натуральному вигляді – 

332,50 тис. грн.  

Забезпечено проведення обстеження 7015 осіб (100% тих, хто потребував). 

п.  5.1.2. Визначення рівня CD4 

бюджет м. Києва:  передбачено – 11 081,87 тис. грн, не освоєно ; 

  державний бюджет: не передбачено;  

кошти інших джерел: не передбачено; 

Проведено обстеження 5534 особам (100% тих, хто потребував). 

п.  5.1.3. Гематологічні дослідження 

бюджет м. Києва:  передбачено 662,49 тис.грн., не освоєно; 

кошти інших джерел: не передбачено; 

Проведено 1762 досліджень (100% тих, хто потребував). 

п. 5.1.4. Біохімічні дослідження крові 

бюджет м. Києва:  передбачено – 1 565,69 тис. грн, не освоєно; 

  державний бюджет: не передбачено; 

кошти інших джерел: не передбачено; 

Загалом проведено 5027 досліджень (100% тим, хто потребував). 

Відхилення обумовлено відсутністю суттєвого збільшення під медичним 

наглядом ЛЖВ 

п.  5.1.5. Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції  

        бюджет м. Києва:  передбачено – 740,99  тис. грн, не освоєно;  

Діагностикою опортуністичних інфекцій охоплено 788 осіб. Охоплено 100% 

ЛЖВ, які мали показання до обстеження, незалежно від кількості таких. 

п.5.2. Здійснювати соціальний супровід  ЛЖВ,  груп підвищеного ризику 



 Фінансування заходу не передбачено Програмою. 

 охоплено соціальним супроводом 436 осіб (вперше виявлені особи з ВІЛ). 

п.5.3. Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації 

медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом 

стажування у провідних практиках міжнародних партнерів 

кошти інших джерел: передбачено – 288,00 тис. грн, не освоєно; 

З урахуванням взятих зобов’язань в рамках реалізації стратегії Fast Track у 

місті, діяльність була спрямована на досягнення двох важливих цілей: збільшення 

кількісті виявлених осіб з ВІЛ-інфекцією та охоплення людей, хворих на ВІЛ/СНІД, 

антиретровірусної терапією.  

1. Забезпечення збільшення охоплення ключових груп населення 

тестуванням на ВІЛ та залучення осіб, які інфіковані ВІЛ, до системи медичного 

спостереження. Створені умови для забезпечення безперешкодного доступу 

населення до тестування на ВІЛ у кожному закладі первинної, вторинної та третинної 

ланок надання медичної допомоги населенню.   

2. Розширення доступу до АРТ, Для оптимізації процесу надання ЛЖВ 

доступної і якісної допомоги у зв’язку із ВІЛ реалізовано низку заходів, спрямованих 

на наближення населенню послуг з діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу шляхом 

запровадження такої допомоги на базі кабінетів інфекційних захворювань у кожному 

районі м. Києва: за місцем проживання спостерігаються у інфекціоністів КІЗ та 

безпосередньо на базі районних КНП КДЦ районів м. Києва. Пацієнти  на АРТ 

отримують препарати за місцем проживання у 12 аптеках КП «Фармація».  

3. Станом на 01.04.2019 року у 90% пацієнтів, які отримують 

антиретровірусну терапію досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до 

невизначеного рівня, що є певним успіхом діяльності на шляху досягнення третього 

«90» у тих, хто отримує лікування, досягнуто пригнічення вірусу. 

  

ІІ. Проблеми щодо забезпечення подальшого виконання 
Основною проблемою для міста залишається значна чисельність  невиявлених 

випадків ВІЛ-інфекції а також втрати серед хворих на ВІЛ/СНІД на етапі залучення 

до медичного нагляду .  

Слід зауважити, що значна частка серед нових випадків ВІЛ-інфекції досі 

діагностується на стадії СНІДу, що потребує активного залучення до системи 

діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу ЗОЗ усіх рівнів надання медичної допомоги для 

виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію на ранніх стадіях хвороби.  

 

 

 

 

 

 


