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щодо виконання функцій моніторингу і оцінки КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» на виконання 

заходів  Київської міської координаційної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу туберкульозу та гепатитів за III квартал 2019 року 
 

№ Назва  заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Очікуваний 

результат 

Індикатори Звіт 

Розділ 1. Удосконалення діяльності багатосекторних механізмів у сфері туберкульозу та ВІЛ/СНІДу  

1.1. Забезпечення 

міжсекторального підходу в 

реалізації  Міської цільової 

програми протидії 

захворюванню на туберкульоз 

на 2017 - 2021 роки та 

Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії 

захворюванню на ВІЛ/СНІД, 

удосконалюючи партнерські 

відносини між неурядовим та 

державним сектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

2019 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Забезпечено 

міжсекторальний 

підхід в реалізації 

Міської цільової 

соціальної  програми 

протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції 2014-

2018 роки та 

Загальнодержавної 

цільової соціальної 

програми протидії 

захворюванню на 

туберкульоз на 2012 

– 2016 роки. 

Залучення партнерів 

від міжнародних, 

неурядових 

організацій, 

державних установ. 

 

Розроблено план 

заходів КНП 

«Київський міський 

центр громадського 

здоров’я» 

виконавчого органу 

Київської міської 

План заходів 

Створена 

координаційна 

робоча група 

Кількість 

проведених 

засідань 

 

Забезпечено міжсекторальний підхід в 

реалізації Міської цільової 

соціальної  програми протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції 2014-2018 роки та 

Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2012 – 2016 роки. 

09.07.2019 відбулась зустріч з 

обговорення співпраці  по 

забезпеченню сталості медико-

соціальних послуг для ЧСЧ в місті 

Києві та можливості фінансування 

деяких з цих послуг за кошти міського 

бюджету в 2020 році; Необхідність 

проведення інформаційно-навчальних 

заходів серед медичних працівників 

первинної ланки медичної допомоги 

для зменшення рівня стигми до 

ЧСЧ/ЛГБТ та ЛЖВ; Підтримку та 

участь Київського міського ЦГЗ в 

заходах ХІІ Національної ЛГБТІ-

конференції, 11-13 вересня в Києві. 

05.08.2019 відбулася робоча зустріч 

спеціалістів з моніторингу та оцінки 

(МІО) Київського міського Центру 

громадського здоров’я зі спеціалістами 

відділу ЦГЗ МОЗ з питань вірусних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал 

 

 

 

 

Щомісячно 

 

ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) (далі 

КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я»)) щодо 

МіО: 

-Створено 

координаційну групу 

з тестування на ВІЛ 

при КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я» (далі 

координаційна група) 

- Забезпечено 

проведення 

регулярних засідань 

координаційної 

групи 

- Забезпечено 

проведення 

моніторингових 

візитів до ЗОЗ міста з 

питань ВІЛ та ТБ 

гепатитів та замісної підтримувальної 

терапії у пацієнтів. 

22.08.2019 засідання Національної ради 

з протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу на тему  

«Огляд прогресу та поточних викликів 

щодо досягнення Глобальних цілей у 

сфері протидії ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу в умовах політичних змін 

та комплексних реформ». 

09-11.09.2019 року директорка КНП 

«КМЦ громадського здоров’я» взяла 

участь та представила досвід столиці 

України в Лондоні на міжнародній 

конференції  FastTrackCities2019 і 

анонсовано Київ, як місто, що буде 

приймати муніципальні делегації 

регіону ВЕЦА на регіональному форумі 

EECA City Leadership Forum on HIV / 

TB, який відбудеться  6 грудня 2019 

року в Києві. 

12.09.2019 проведено секційне 

засідання на тему подолання правових 

бар'єрів для людей з ВІЛ, 

туберкульозом та вірусними 

гепатитами у рамках ХХІ Національної 

ЛГБТІ Конференції України 

19.09.2019 Програмний комітет 

Національної ради з протидії ТБ та 

ВІЛ/СНІДу. Спектр питань: 

Впровадження Ініціативи Fast-Track 

Cities у містах Київ та Одеса. 

Обговорення та погодження концепції 

заявки України до Французької 

міжнародної експертизи «Ініціатива 



5%, в якій мова зокрема про ресурсне 

забезпечення роботи регіональних / 

місцевих координаційних рад з питань 

ВІЛ/СНІДу і ТБ. Про впровадження 

ЗПТ та послуг зменшення шкоди в 

установах виконання покарань та 

слідчих ізоляторах ДКВС України. Про 

поточний стан впровадження 

тендерних закупівель послуг 

профілактики ВІЛ для ключових груп, 

догляду та підтримки ЛЖВ, за кошти 

державного бюджету. Про стан 

виконання рішення Національної ради з 

питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу від 22 серпня 2019 року 

щодо недоліків у впровадженні програм 

замісної підтримувальної терапії на 

місцях та перешкод у їх розширенні. 

Участь у робочих групах: 

07.07.2019 робоча зустріч з 

Комісарами UNICEF Ukraine та 

представником "Право на здоров'я" 

(HealthRight International) в 

Україні щодо ключових питання 

взаємодії з освітянами, поліцією, 

соціальними службами та 

громадськими організаціями, що 

опікуються питаннями впливу, 

вирішення проблем і підтримки молоді 

в Києві (враховуючи понад 140 тис 

столичних студентів).  

10.08.2019 робоча зустріч між Центром 

громадського здоров’я та ГО 

«Асоціація велосипедистів Києва» U-

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARDut9lqbgE75kCvLtoRg6zhzGyttsDi7Qb8uJ_IyJDr6mXOl2hSaRVIUTRYVnmAXCZL7ZA5GVIWq7oO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAVwP5Tb2ifwvyov_277F1UaayuodITFDa0WmD8a29nCbVOQZxH-HrKbYXCersWQ9HMA1yzIvr_ZgxeC2WF1d6t91HsOXJrt5dTkK51wx4STCUO8ASw26eN43SvR-Hw7ZF4Z2ki5H9howK2xa1OwSmeNX7iIdpVZefCaoN6sTikyCPxiUesdZuyfG75Wv004_Cs3YpN509hhBEbfr2bQCHKJi8CYlJ7CS9OSlIcC5pcH0j1krv5dSMjuL4IhawF58K0poOiOTW8Q2tEm4Ty0vd0ivTzfOPfqxulld-RQk_JSYZLHhxqMFP47hCK0xd4af91AE-EJ81b3gdN2kJRuM
https://www.facebook.com/HealthRightUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARA5zDmKYDYaJtgRT2FAVaDTHziknLNcX53U_Rfmxg_euUUtDC6aOQRumbwZVxCbA9psBOqjsV3C4VE6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAVwP5Tb2ifwvyov_277F1UaayuodITFDa0WmD8a29nCbVOQZxH-HrKbYXCersWQ9HMA1yzIvr_ZgxeC2WF1d6t91HsOXJrt5dTkK51wx4STCUO8ASw26eN43SvR-Hw7ZF4Z2ki5H9howK2xa1OwSmeNX7iIdpVZefCaoN6sTikyCPxiUesdZuyfG75Wv004_Cs3YpN509hhBEbfr2bQCHKJi8CYlJ7CS9OSlIcC5pcH0j1krv5dSMjuL4IhawF58K0poOiOTW8Q2tEm4Ty0vd0ivTzfOPfqxulld-RQk_JSYZLHhxqMFP47hCK0xd4af91AE-EJ81b3gdN2kJRuM
https://www.facebook.com/HealthRightUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARA5zDmKYDYaJtgRT2FAVaDTHziknLNcX53U_Rfmxg_euUUtDC6aOQRumbwZVxCbA9psBOqjsV3C4VE6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAVwP5Tb2ifwvyov_277F1UaayuodITFDa0WmD8a29nCbVOQZxH-HrKbYXCersWQ9HMA1yzIvr_ZgxeC2WF1d6t91HsOXJrt5dTkK51wx4STCUO8ASw26eN43SvR-Hw7ZF4Z2ki5H9howK2xa1OwSmeNX7iIdpVZefCaoN6sTikyCPxiUesdZuyfG75Wv004_Cs3YpN509hhBEbfr2bQCHKJi8CYlJ7CS9OSlIcC5pcH0j1krv5dSMjuL4IhawF58K0poOiOTW8Q2tEm4Ty0vd0ivTzfOPfqxulld-RQk_JSYZLHhxqMFP47hCK0xd4af91AE-EJ81b3gdN2kJRuM
https://www.facebook.com/HealthRightUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARA5zDmKYDYaJtgRT2FAVaDTHziknLNcX53U_Rfmxg_euUUtDC6aOQRumbwZVxCbA9psBOqjsV3C4VE6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAVwP5Tb2ifwvyov_277F1UaayuodITFDa0WmD8a29nCbVOQZxH-HrKbYXCersWQ9HMA1yzIvr_ZgxeC2WF1d6t91HsOXJrt5dTkK51wx4STCUO8ASw26eN43SvR-Hw7ZF4Z2ki5H9howK2xa1OwSmeNX7iIdpVZefCaoN6sTikyCPxiUesdZuyfG75Wv004_Cs3YpN509hhBEbfr2bQCHKJi8CYlJ7CS9OSlIcC5pcH0j1krv5dSMjuL4IhawF58K0poOiOTW8Q2tEm4Ty0vd0ivTzfOPfqxulld-RQk_JSYZLHhxqMFP47hCK0xd4af91AE-EJ81b3gdN2kJRuM
https://www.facebook.com/ucycle.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARBP1Vgoj7ohD-cwd9wDzOSUQe33KjXe0j0LCcCEgrSCbMp6TdNyeFBaclJ8kqfEldzidN4xh3r47d5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb_B9u-yxGiLStE1oyxFFF_vaQqPaMEMZCLrcC55jRTYjggaUo94QE0dMeAO0yROqwnJ1HzDsgliQtVqbbcnzCFzpYgHSbcT_-rTQ2T0u3Npsyx-DU2opxCd-brOMKVL68aNGVRkkD2mf412TJ3brCIHkjQAAL87BIlM5pL1Y913G8bJWv-4OR4pra6bVwojLyFhAJSNLG7E_GxloFYMUuNnXbsFNXuPxn7GNQFOrPKCydElCc3baIABMsI6_hGIZfLAjYqy_yr69o0LAmz77JbbFy8eyft3UQTMBQwi-7WCBfh9DWwqqDXu0iSvoGbWn7JO1I5KHnmrJXn-wBUrA


Cycle - Асоціація велосипедистів 

Києва на якій офіційно закріплено 

співпрацю 

21.08.2019 робоча зустріч фахівців 

Центру з представниками Управління 

Патрульної Поліції у м. Києві по 

обговоренню спільних заходів по 

профілактиці та превенції  

31.08.2019 розширене засідання 

Робочої групи МОЗ України з питань 

здоров’я підлітків. 03.09.2019 взято 

участь у круглому столі «Україна – 

спалах кору. Методи та шляхи 

об’єднання зусиль заради подолання 

спалаху кору». 

20.09.2019 робоча група - з "Право на 

здоров'я" щодо обговорення наскільки 

ефективні клініки дружні для молоді, чи 

потрібно їх зберегти в ході реформи, 

якщо так, то у якій кількості і на яких 

умовах. 

1.2.

1. 

Висвітлення діяльності 

Київської міської 

координаційної ради та 

робочих груп, створених при 

Раді в мережі Інтернет   

1 раз на 

квартал 

 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Документи щодо 

діяльності ради 

оприлюднено в 

мережі Інтернет і 

доступні для 

громадськості. 

Кількість 

публікацій у 

мережі Інтернет 

 

Інформація щодо результатів засідання 

Київської міської координаційної ради з 

питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції висвітлено в мережі Інтернет, 

на сайті КНП «КМЦ Громадського 

здоров’я»», соціальній сторінці мережі 

facebook. 

1.2.

2. 

Висвітлення актуальних 

питань профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу туберкульозу 

та гепатитів  

1 раз на 

тиждень 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Публікації на сайті 

КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я» та 

Facebook 

Кількість 

публікацій у 

мережі Інтернет 

На сторінці соціальної мережі facebook 

та сайті КНП «КМЦ громадського 

здоров’я» висвітлено актуальні питання 

щодо профілактики та лікування ВІЛ-

інфекції/СНІДу, туберкульозу, 

https://www.facebook.com/ucycle.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARBP1Vgoj7ohD-cwd9wDzOSUQe33KjXe0j0LCcCEgrSCbMp6TdNyeFBaclJ8kqfEldzidN4xh3r47d5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb_B9u-yxGiLStE1oyxFFF_vaQqPaMEMZCLrcC55jRTYjggaUo94QE0dMeAO0yROqwnJ1HzDsgliQtVqbbcnzCFzpYgHSbcT_-rTQ2T0u3Npsyx-DU2opxCd-brOMKVL68aNGVRkkD2mf412TJ3brCIHkjQAAL87BIlM5pL1Y913G8bJWv-4OR4pra6bVwojLyFhAJSNLG7E_GxloFYMUuNnXbsFNXuPxn7GNQFOrPKCydElCc3baIABMsI6_hGIZfLAjYqy_yr69o0LAmz77JbbFy8eyft3UQTMBQwi-7WCBfh9DWwqqDXu0iSvoGbWn7JO1I5KHnmrJXn-wBUrA
https://www.facebook.com/ucycle.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARBP1Vgoj7ohD-cwd9wDzOSUQe33KjXe0j0LCcCEgrSCbMp6TdNyeFBaclJ8kqfEldzidN4xh3r47d5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb_B9u-yxGiLStE1oyxFFF_vaQqPaMEMZCLrcC55jRTYjggaUo94QE0dMeAO0yROqwnJ1HzDsgliQtVqbbcnzCFzpYgHSbcT_-rTQ2T0u3Npsyx-DU2opxCd-brOMKVL68aNGVRkkD2mf412TJ3brCIHkjQAAL87BIlM5pL1Y913G8bJWv-4OR4pra6bVwojLyFhAJSNLG7E_GxloFYMUuNnXbsFNXuPxn7GNQFOrPKCydElCc3baIABMsI6_hGIZfLAjYqy_yr69o0LAmz77JbbFy8eyft3UQTMBQwi-7WCBfh9DWwqqDXu0iSvoGbWn7JO1I5KHnmrJXn-wBUrA
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96/893063247527387?__tn__=K-R&eid=ARDv91YuGlEOlBWh-wWHi-FINo-LovROuXcr0e9QJxA64r3LCZu04GMvGGTA1Kxqv5ZMSbiV6C2-9-Qr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCg-SzouuADdN9ZuPLdw7bZjQBC5Y_AJzwfwTsjzEUqM0adhgI187Ij5tMhKvb_xZFluf1f6_KBkIPS13WX800PpN7I_urmWkmOqHL5uhNl0C59S4zR9tuz8rbXCn4SyjWz7bGXye59bWwldBNC1I9d1nUgFAMX0jhZRO2Cb89v3y8arYvVaNs1SGIv7Ch2BEEZ7uhmlPh27Abw4XGqyEJZ8GLmEIHgotp3FmZPA3yS53fi-4qwMPXjUBa5G6o-iEoBgvgTxysfdDyqZucGciLRkE9Jz8CNinzbNCElcfDky-hFmrFiuLNjbEuAmgohryT1tAu9-CTlY6nD_DQyVj0
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96/893063247527387?__tn__=K-R&eid=ARDv91YuGlEOlBWh-wWHi-FINo-LovROuXcr0e9QJxA64r3LCZu04GMvGGTA1Kxqv5ZMSbiV6C2-9-Qr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCg-SzouuADdN9ZuPLdw7bZjQBC5Y_AJzwfwTsjzEUqM0adhgI187Ij5tMhKvb_xZFluf1f6_KBkIPS13WX800PpN7I_urmWkmOqHL5uhNl0C59S4zR9tuz8rbXCn4SyjWz7bGXye59bWwldBNC1I9d1nUgFAMX0jhZRO2Cb89v3y8arYvVaNs1SGIv7Ch2BEEZ7uhmlPh27Abw4XGqyEJZ8GLmEIHgotp3FmZPA3yS53fi-4qwMPXjUBa5G6o-iEoBgvgTxysfdDyqZucGciLRkE9Jz8CNinzbNCElcfDky-hFmrFiuLNjbEuAmgohryT1tAu9-CTlY6nD_DQyVj0


гепатитів та заходи в яких брав участь 

КНП «КМЦ Громадського здоров’я» 

Розділ  2. Розвиток єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції 

та ТБ 

2.1. Проведення аналізу даних 

про результати моніторингу 

та оцінки ефективності 

заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню 

епідемії ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу, за 2019 рік і 

подання аналітичної довідки 

Міністерству охорони 

здоров’я інформації про його 

результати для узагальнення: 

 

1)Збір, аналіз та верифікація 

інформації щодо показників 

по ВІЛ: 

- Кількість осіб які 

отримали послуги з 

тестування станом на 

- Кількість пацієнтів 

виявлених станом на  

- Кількість пацієнтів на 

обліку 

- Кількість дітей та 

дорослих вперше 

включених до 

антиретровірусної терапії 

(АРТ) 

- Кількість дітей та 

дорослих, які в цей час 

отримують АРТ 

2 рази на рік  

(до 

20.07.2019 

та 

01.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучерявий І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено та 

направлено до ДОЗ 

аналітичну довідку 

про результати 

моніторингу та 

оцінки ефективності 

заходів, спрямованих 

на запобігання 

поширенню епідемії 

ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу. 

Аналітична 

довідка про 

результати 

моніторингу та 

оцінки 

ефективності 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

поширенню 

епідемії ВІЛ-

інфекції та 

туберкульозу 

 

 

 

Буде надано у визначений термін 



 

- Відсоток нових випадків 

ТБ і рецидивів із 

задокументованим ВІЛ-

статусом 

- Число нових і рецидивних 

випадків ТБ серед ВІЛ-

інфікованих на АРТ під 

час лікування 

туберкульозу 

- Частка пацієнтів на АРТ, 

які пройшли скринінг і які 

отримують лікування від 

туберкульозу 

- Кількість осіб, яким було 

вперше призначено 

оральну антиретровірусну 

доконтактну 

- профілактику (ДКП) 

- Кількість осіб, які 

отримували ДКП для 

запобігання ВІЛ протягом 

звітного періоду 

 

- Відсоток дорослих та 

дітей на лікуванні 12 

місяців після початку 

антиретровірусної терапії 

- Відсоток пацієнтів на АРТ 

із результатами вірусного 

навантаження занесеними 

в медичну документацію 

та/або лабораторні 

інформаційні системи 

 

 

1 раз на 

півріччя (до 

20.07.2019 

та 

20.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на рік ( 

до 

01.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ЛІС) протягом останніх 

12 місяців з пригніченим 

вірусним навантаженням 

(<1000 копій/мл) 

 

2) Збір, аналіз та верифікація 

інформації щодо показників 

по ТБ: 

- Захворюваність на ТБ 

- Поширеність всіх форм 

активного ТБ серед усього 

населення України 

- Захворюваність на 

легеневий та 

позалегеневий ТБ 

- Кількість хворих на ТБ, у 

яких діагноз МР ТБ 

- Смертність від ТБ в 

Україні 

- Захворюваність на ТБ/ВІЛ 

- Відсоток підтверджених 

випадків ТБ 

- Результати лікування 

нових випадків та 

рецидивів ТБ легень 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал (до 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міщенко О. 

 

2.2. Забезпечення оновлення 

карти послуг неурядових 

організацій, які надають 

послуги в галузі ВІЛ/СНІД в 

м. Києві 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

 

Створено карту 

даних про сайти і 

послуги неурядових 

організацій. 

Створено форму 

запиту щодо 

інформації від НУО. 

Узагальнено та 

постійно 

Карта послуг Карта надання послуг неурядовими 

організаціями в галузі ВІЛ/СНІД 

постійно оновлюється 



оновлюється 

інформація щодо 

переліку послуг, які 

надаються в м. Києві 

в галузі ВІЛ/СНІД 

неурядовими 

організаціями. 

2.3.  Забезпечення збору та 

узагальнення звітної 

інформації про діяльність 

виконавців Програми. 

 

 

Проведено збір та аналіз 

інформації про хід виконання 

Міської цільової програми 

протидії епідемії   

ВІЛ-інфекції за квартал 

 

Проведено збір та аналіз 

інформації про хід виконання 

у результативних показників    

Міської цільової програми 

протидії захворюванню на 

туберкульоз за квартал 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

Чхетіані Р. 

 

 

 

 

 

Кучерявий І. 

 

 

 

 

 

Міщенко О. 

 

Підготовлено 

узагальнений звіт з 

програмного 

моніторингу за 2018 

рік та за  

6 і 12 місяців 2019 

року.  

Звіт про хід 

виконання 

Міської цільової 

програми 

протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції за 

квартал 

 

Звіт про 

виконання 

Міської цільової 

програми 

протидії 

захворюванню 

на туберкульоз 

за квартал 

 

 

 

Аналітична довідка про хід виконання 

Міської цільової програми протидії 

епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки 

за ІІІ квартал 2019 року, готується та 

надається розпорядником, а саме 

КМКЛ №5. 

 

Аналітична довідка про виконання у І 

кварталі 2019 року результативних 

показників    

Міської цільової програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2017-

2021 роки, готується та надається 

розпорядником, а саме ТМО 

«ФТИЗІАТРІЯ» 

 

2.4.  Здійснення  збору та аналізу 

інформації про поширення 

епідемії ВІЛ-інфекції, 

прогнозування динаміки 

захворюваності і підготовка 

пропозицій щодо вжиття 

оперативних заходів. 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

 

Підготовлено 

оперативну 

інформацію щодо 

стану надання 

медичної допомоги 

ВІЛ-інфікованим  

Інформаційна 

довідка про стан 

епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

в місті Києві 

 

Інформація про поширення ВІЛ-

інфекції представлена в аналітичній 

довідці. 

Медико-соціальне забезпечення: 

В 2018 році Департаментом соціальної 

політики було закуплено додаткові 

соціальні послуги на суму 1 564 139,00 

грн. рамках програми «Турбота. 



Назустріч киянам». З цієї суми 410 

970,00 грн. виділено на паліативну 

допомогу ВІЛ-інфікованим людям. За 

два роки (2017-2018), завдяки закупівлі 

додаткових соціальних послуг, 

підтримку отримали 140 ВІЛ-

інфікованих киян та члени їх родин, на 

суму 880 тис.грн.  

2.5. Забезпечення ведення та 

функціонування електронних 

систем і баз даних 

моніторингу та оцінки (МІС, 

e-TB manager) подання на 

запит зацікавлених 

центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, 

установ, організацій та 

закладів інформації, що 

міститься в системах і базах 

даних. 

Щомісячно Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Створено перелік 

розпорядників 

інформації 

Перелік 

розпорядників 

інформації 

 

 

e-TB manager (комплексна 

інформаційна 

інтернет-система для програмного 

управління 

лікування ТБ та ТБ із лікарською 

стійкістю) впроваджена у всіх ЗОЗ, які 

здійснюють лікування ТБ. 

За допомогою e-TB manager в режимі 

онлайн здійснюється ведення випадку 

ТБ, управління лікарськими засобами, 

оперативні клінічні дослідження у всіх 

протитуберкульозних закладах міста. 

Технічну підтримку та супровід 

здійснює ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України». 

Листом ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» від 31.07.2019 

№ 3284 надано інформацію, що в 

зв’язку зі створенням регіональних 

центрів громадського здоров’я 

вживаються заходи щодо розробки та 

впровадження нормативного та 

технічного врегулювання доступу для 

епідемічного моніторингу за 

поширеністю ВІЛ-інфекції та наданими 



послугами лікування та профілактики 

ВІЛ-інфекції. 

2.6. Забезпечити безперервний 

розвиток фахівців КНП 

«КМЦ Громадського 

здоров’я» 

Щомісячно Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Новак Т. 

Косінов А. 

Забезпечено 

безперервне 

підвищення рівня 

обізнаності фахівців 

Кількість 

тренінгів, 

семінарів 

Фахівці КНП «КМЦ Громадського 

здоров’я» брали участь у таких 

навчальних заходах: 

9-10.07.2019 взяли участь у тренінгу 

"Епіднагляд за ВІЛ-інфекцією" 

10-11.07.2019 участь у дискусії із 

взаємодії інформаційних систем у сфері 

громадського здоров‘я, спільні дії, яким 

сприяє саме система громадського: в 

закладах охорони здоров‘я первинної 

допомоги, служби крові, акушерсько-

гінекологічної, протитуберкульозної, 

наркологічної, дермато-венерологічної 

та кримінально-виконавчої служб 

14-16.08.2019 взято участь у тренінгу на 

тему «Ведення випадку 

мультирезистентного туберкульозу"  

17-19.07.2019 взято участь у літній 

школі з вакцинації. Основи імунної 

відповіді до впровадження та 

застосування вакцин!  

29.08.2019 взято участь у тренінгу з 

обговорення концепції моніторингу на 

рівні спільнот у подоланні 

туберкульозу в Україні.  

9-10.09.2019 взято участь у тренінгу 

"Візуалізація даних" 

09-11.09.2019, 16-18.09.2019 взято 

участь у тренінгу з впровадження 

Національної стратегії з тестування на 

ВІЛ в Україні: 2019-2030 роки. 



18-19.09.2019 року взято участь у якості 

викладачів у проведенні тренінгу 

"Щорічний збір та аналіз індикаторів 

раннього попередження резистентності 

ВІЛ в Україні" для фахівців центрів 

громадського здоров'я та центрів 

СНІДу як міста Києва так і інших 

областей України. 

20.09.2019 року ДУ "Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України" та КНП 

"Київський міський центр громадського 

здоров'я" проведено семінар на тему: 

"Актуальні питання впровадження 

оцінки медичних технологій та 

здійснення публічних закупівель в 

галузі охорони здоров’я» для головних 

лікарів, провізорів, старших медичних 

сестер закладів охорони здоров'я міста 

Києва. 

Розділ 3. Інформаційне забезпечення міжсекторальної взаємодії 

3.1. Підготовка плану заходів до 

Всесвітнього/Всеукраїнськог

о дня боротьби з 

туберкульозом  24 березня  

 

лютий 

2019 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Привернуто увагу до 

проблем епідемії 

туберкульозу у 

столиці. 

План заходу. 

Підготовлено: 

- проект наказу 

ДОЗ 

- план заходів 

- звіт. 

Взято участь у 

заходах 

Виконано в I кварталі 2019 року 

 

3.2. Підготовка плану заходів до 

Всесвітнього Дня пам’яті 

померлих від СНІДу. 

 

травень 

2019 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Привернуто увагу до 

проблематики  ВІЛ-

інфекції в столиці. 

 

Взято участь у 

заходах 

 Виконано в II кварталі 2019 року 

 

3.3. Здійснення постійної 

комунікації між всіма 

органами виконавчої влади, 

Щотижня Лукашевич О. 

Чхетіані Р.  

Косінов А. 

Взято участь у 

заходах, привернуто 

увагу до проблеми 

Підготовлено: 

- проекти 

наказів ДОЗ 

КНП «КМЦ Громадського здоров’я» 

організував інформаційно-

просвітницькі заходи у рамках 



НУО, пацієнтами громади та 

ін. щодо забезпечення 

міжсекторальної взаємодії у 

профілактиці та протидії 

епідемії ВІЛ/СНІД, ТБ, ВГ. 

Новак Т. 

 

 - плани заходів 

- звіти. 

Взято участь у 

заходах. 

Забезпечено 

комунікацію  з 

державними 

установами, 

НУО. 

проведення оздоровчих днів та тижнів 

шляхом надання тематичних 

консультацій щодо профілактики 

ВІЛ/СНІД, тестувань, роздатковими 

матеріалами із залученням партнерів: 

26.07.2019 Акція до Всесвітнього дня 

боротьби з вірусними гепатитами  

«Знай. Запобігай. Тестуйся. Лікуйся»! 

Проведено анкетування містян з питань 

обізнаності в питаннях гепатитів, 

розповсюджено інформаційні 

матеріали та презервативи. Виступ у 

брифінгу. Проведено семінар на тему:  

«Профілактика гепатитів» 

8.07-08.09.2019 оголошено святковий 

конкурс «Грудне вигодовування. Мій 

досвід», до щорічного Всесвітнього 

тижня підтримки грудного 

вигодовування з 1 по 7 серпня 2019 

року 

01.08.-26.08.2019 організовано конкурс 

фотографій для школярів  «Як я 

загартовуюсь». 

01-07.08.2019 організовано заходи до 

тижня грудного вигодовування та 

проведено щотижня - Матусині 

посиденьки та інтерв’ю на актуальні 

питання щодо грудного вигодовування 

01.08.-26.08.2019  організовано конкурс  

дитячого малюнка «Здорові звички 

мого літа» 

16.08.2019 проведено прямий ефір на 

тему: «булінг і мобінг» 

https://www.facebook.com/events/1926487790786800/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARBKiQERF_k47YRALbJY77lZerfPZJp3bUr6XKXu7EYclbcXL-tiQJaAiauNn_zxpsJRQreaCHqb7s3IdB9wf8RNf3R4S7PbuEnm4FLSEdeb5YBGFOz1iRQlA1Hc4Im8-AAPgyI9I3ejec_da9xUGND9X9gxr91mthqApGIzsXDwz8SoryiVSsE9TVL_TzVX8p6gZG5DTUwEC-clWixfSmNc8snTepma6CXcxo48voI6Qk3MoVKsYvGGLZhtgi38D3CrXghAjmKFc_zhqduXwNCGOjk0p13lwhu0kPsdY2twsCttOdw03YCFWy-IirjS_mjsSP58f-9-9qw1WlnJHh8&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/events/1926487790786800/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARBKiQERF_k47YRALbJY77lZerfPZJp3bUr6XKXu7EYclbcXL-tiQJaAiauNn_zxpsJRQreaCHqb7s3IdB9wf8RNf3R4S7PbuEnm4FLSEdeb5YBGFOz1iRQlA1Hc4Im8-AAPgyI9I3ejec_da9xUGND9X9gxr91mthqApGIzsXDwz8SoryiVSsE9TVL_TzVX8p6gZG5DTUwEC-clWixfSmNc8snTepma6CXcxo48voI6Qk3MoVKsYvGGLZhtgi38D3CrXghAjmKFc_zhqduXwNCGOjk0p13lwhu0kPsdY2twsCttOdw03YCFWy-IirjS_mjsSP58f-9-9qw1WlnJHh8&__tn__=HH-R


30.08.2019 проведено прямий ефір на 

тему: "Маніпуляції та протидія їм". 

03.09.2019 проведено Вебінар. Лекція: 

«Адаптація дітей у перші шкільні дні». 

03.09.2019 проведено прес-

конференцію "Чому гинуть люди на 

пішохідних переходах і як цьому 

запобігти?" 

28.08.2019 проведено прямий ефір на 

тему  "Постава за партою, як зберегти 

хребет дитини здоровим" 

25, 29.08.2019, 09.09.2019 організовано 

та проведено акцію «Збережи життя 

дитини». Фахівцями КНП «КМЦ 

громадського здоров’я» спільно з 

Патрульною службою України біля 

доріг було нанесено спеціальні знаки: 

Зніміть навушники на перехресті! 

Візьміть дитину за руку! 

Злізьте з велосипеду! 

При переході через дорогу дивіться в 

обидва боки! 

10.09.2019 організовано заходи до 

Всесвітнього дня запобігання 

самогубствам. Лекція: «Булінг у 

повсякденному житті» 

12.09.2019 проведено прямий ефір на 

тему «Конфлікти»: види конфліктів, 

причини їх виникнення та як запобігти 

кожному з них, залежно від їх 

походження. 

14.09.2019 організовано заходи до Дня 

фізичної культури і спорту України. 



Флешмоб  фізичної активності на 

свіжому повітрі 

14.09.2019 проведено заходи до 

Всесвітнього дня першої медичної 

допомоги. Проведено вуличні заходи в 

Маріїнському парку, навчальні заходи в 

наметах, тренінги та майстер-класи за 

сценаріями щодо порядку надання 

першої медичної допомоги, роздано 

інформаційні буклети, тощо 

26.09.2019 організовано заходи до  

Всесвітнього дня контрацепції, 

проведено вуличні акції, поширено 

презервативи 

27 вересня організовано акцію до Дня 

серця серед студентів Київського 

національного економічного 

університету. Студенти та викладачі 

мали можливість виміряти 

артеріальний тиск,  зважитися, 

виміряти зріст та окружність талії, а 

також отримати інтерпретацію 

отриманих результати та корисні 

поради. Також серед молоді була 

поширена роздаткова інформаційна 

література щодо причин серцево-

судинних захворювань та їх 

профілактики, інформація щодо 

щеплень, планування сім'ї, роздано 

презервативи. 28.09.2019 року 

організовано заходи до Всесвітнього 

дня серця. Проведено вуличні заходи в 

Маріїнському парку, навчальні заходи в 



наметах, тренінги та майстер-класи, 

роздано інформаційні буклети, тощо 

Взято участь у реалізації проекту 

«Лікар у вашому домі»  

 

Брали участь 

03.07.2019 взято участь у акції ««День 

без поліетилену»: Українці на день 

відмовляються від поліетилену».  

11-13.09.2019 взято участь у ХІІ 

Національної ЛГБТІ-конференції 

20.09.2019 взято участь у 

Міжнародному марші за клімат в 

Україні 

21.09.2019 взято участь у заходах  до 

Всесвітнього дня боротьби з хворобою 

Альцгеймера. Проведено лекцію 

«Стигматизація, нехтування та 

викривлення  інформації щодо 

деменції». 

28.09.2019 взято участь у заходах до 

Дня боротьби зі сказом. Підготовлено 

інформаційні матеріали, які поширено 

через мережу інтернет. 

 

Виступи на радіо та телебаченні 

03.07.2019 директорка КНП «КМЦ 

громадського здоров’я» виступила на 

«Українському радіо» "Голос Києва" та 

відповіла на питання глядачів на тему 

впливу високої температури повітря на 

організм дорослого та дитини. 

22.08.2019 заступник директора КНП 

«КМЦ громадського здоров’я» 



виступив на «Українському радіо» 

"Голос Києва" на тему «Безпечна 

дорога до школи. Чому макети дітей не 

зупиняють водіїв?» 

29.08.2019 директорка КНП «КМЦ 

громадського здоров’я» виступила на 

Телеканалі Київ у програмі «Ранок у 

мегаполісі» на тему щеплень. 

04.09.2019 директорка КНП «КМЦ 

громадського здоров’я» виступила на 

Українське радіо "Голос Києва" на тему 

«Медики попереджають про ймовірний 

спалах дифтерії та кору у Києві. 

Вакцинація: за і проти". 

25.09.2019 директорка КНП «КМЦ 

громадського здоров’я» виступила на 

Українське радіо "Голос Києва" на тему 

Як зберегти своє здоров‘я з настанням 

холодів? Прості поради та добрі звички 

задля міцного імунітету. 

3.4. Підготовка плану заходів до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

листопад 

2019 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р.  

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Привернуто увагу до 

проблематики  ВІЛ-

інфекції 

Підготовлено: 

- проект наказу 

ДОЗ 

- план заходів 

- звіт. 

Взято участь у 

заходах. 

Підготовку до заходу заплановано на 

жовтень 2019 року 

Розділ 4. Внутрішньо-організаційна робота відділу МІО  

4.1. Проведення аналізу 

виконання роботи відділу 

МІО 

1 раз на 

квартал (до 

20.07.2019, 

20.10.2019 

та 

20.01.2020) 

Лукашевич О. 

Чхетіані Р. 

Забезпечено 

контроль за 

діяльністю відділу 

МІО 

 

Підготовлено 

рекомендації. 

Проводяться щотижневі наради відділу 

https://www.facebook.com/kyivtv/?__tn__=K-R&eid=ARDKM34KhTN_XyStoIwO4wxVLqBDLy8vuV5RKh55qeTX22zD-96lly8JfBuLew2WY6vEHUHFbXwdOe_U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQgjwAZ-w3Gk82LDKZmg6uTVxmG0YjtlWWG-CVsX_hWYGQTOj3BcJHW5KmY2S5OgBR-QSAWu-_ZBFTsnYjKyei8wUdUfFJ8esZrOJ6W2-jT9lrHapWGFMHbkcYx1pVim41JzvXz0CqDsGbHP3ZmE7kuDybmYAIQ7RduYB620ouFfxhAZWFxwrhiLPcKNCaglXQkjWMyq7fBIi-cwJm4mFwHbbdb1ZbpNixNNVa1kJQmAqEbb-1SBRCZSpXDvlVLY7xxlR3uonvQc1xQTcYMS2oAghlQ7Jfsov3sulMaLNU103cXhePmHnOgoQ3QARCfOQLPQkd1T1xrgpNL990yrDpVhAuGZ4iIRXfNvgE7Jhwk06AbyficBLRIt8otj6Hc1BipFvLgh1SiBEq5fcrQGWuJ7PoqokMTZCFPssMYVZC4cWaH5oAzfAGK8X-QE9SOXIxk-61o7UsKMj0aAv052d5wBBcH-uENJDnhi1UTzDcYpt3LePRKHNPnDmn
https://www.facebook.com/goloskyjeva/?__tn__=kCH-R&eid=ARDpMMWAR6RhogZztUj3IylKb-R8ZTyVCTzC_fRxtNd6FvDq-A64D4g45AvDW8RM9BeUK0GxxHUizxCm&hc_ref=ARSA5Jm0wFHYj3pOB9XR-Coov4rRaWOTnxq4lj995sdr_8Ti1QoJTDOheoZYfHR9mqM&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ8UmI-xo7m2z5szAy8l7F6hm4DS2Qijbzjd3Yfgw-97lrk17HlQ_Gb8MVcaU2oJJBbURKmUfXkpNZrkCvmqUeJRyX84iYQJuTDUwzyzJUlsgbe1K30-8MvyKdzTORhDycifQFNxumFf9is_63T3UVpyE4GsXGSnwdQJpNwcBxGRODSXpiWUS8TKn5XIcHdLVsBdrl_j6ObnwD23N2rV7AYxkVpue8-ViEcFeBMi_5X08GU4a7FBWrK0imFUJTTU7LYKnbwlSSIO65tj1Qyu3j0GtUl9MUw6okG9U8A0pkD8y8v5hXWnLieEgG72X4Pt3obgXcHCIKgSrb1iw6wbDYRU2lXyms6_Rf3rfCsEnb592HNQjat8glQaUCZmk_Wn1lREGL-IBV5b9_MlxPAvbBIizGxyynNmZB1PI5ismGCnH53sbb4GSxIB2Tl5J_D1577LLk9SRUdt0Y-7LxEBUQgaUxAp0hfTZX0E3tjifuoe3ooXRm974JRmwt
https://www.facebook.com/goloskyjeva/?__tn__=kCH-R&eid=ARDpMMWAR6RhogZztUj3IylKb-R8ZTyVCTzC_fRxtNd6FvDq-A64D4g45AvDW8RM9BeUK0GxxHUizxCm&hc_ref=ARSA5Jm0wFHYj3pOB9XR-Coov4rRaWOTnxq4lj995sdr_8Ti1QoJTDOheoZYfHR9mqM&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ8UmI-xo7m2z5szAy8l7F6hm4DS2Qijbzjd3Yfgw-97lrk17HlQ_Gb8MVcaU2oJJBbURKmUfXkpNZrkCvmqUeJRyX84iYQJuTDUwzyzJUlsgbe1K30-8MvyKdzTORhDycifQFNxumFf9is_63T3UVpyE4GsXGSnwdQJpNwcBxGRODSXpiWUS8TKn5XIcHdLVsBdrl_j6ObnwD23N2rV7AYxkVpue8-ViEcFeBMi_5X08GU4a7FBWrK0imFUJTTU7LYKnbwlSSIO65tj1Qyu3j0GtUl9MUw6okG9U8A0pkD8y8v5hXWnLieEgG72X4Pt3obgXcHCIKgSrb1iw6wbDYRU2lXyms6_Rf3rfCsEnb592HNQjat8glQaUCZmk_Wn1lREGL-IBV5b9_MlxPAvbBIizGxyynNmZB1PI5ismGCnH53sbb4GSxIB2Tl5J_D1577LLk9SRUdt0Y-7LxEBUQgaUxAp0hfTZX0E3tjifuoe3ooXRm974JRmwt


4.2. Підготовка звіту роботи 

відділу МІО за 2019 рік 

січень  

2020 

Чхетіані Р.  

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

 

Підготовлено звіт 

про роботу відділу 

МІО 

Підготовлено 

звіт. 

Підготовку звіту заплановано на січень 

2020 року 

4.3. Розробка проекту плану 

роботи відділу МІО на 2020 

рік 

грудень  

2019 

Чхетіані Р. 

Кучерявий І. 

Міщенко О. 

. 

 

Розроблено план 

роботи щодо 

виконання функцій 

відділу моніторингу і 

оцінки КНП «КМЦ 

Громадського 

здоров’я» 

Розроблено план Підготовку звіту заплановано на 

грудень 2019 року 

 

 

Начальник відділу моніторингу та оцінки Центру          Р. Чхетіані 


