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Інформація про виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки
за 2021 рік
1. Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, затверджена рішенням КМР від 08.12.2016р. № 537/1541,
в редакції, затвердженій рішенням КМР від 26.03.2020 № 901/9071
2. Найменування виконавця: Комунальне некомерційне підприємство "ФТИЗІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Найменування заходу

1

Виконавці

2

у тому числі:

Термін
виконан
ня

Усього

3

4

державни бюджет
інші
й бюджет м.Києва джерела
5

6

7

Фактичні обсяги фінансування, тис.
грн.
у тому числі:
Усього

8

державн
бюджет
інші
ий
м.Києва джерела
бюджет
9

10

11

Інформація про виконання
Причини невиконання
заходу
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Завдання програми: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань
І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу
1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз
1.1. Диференційоване
формування груп підвищеного
ризику захворювання на
туберкульоз для активного
виявлення туберкульозу в
залежності від регіональних
особливостей (соціальних,
епідеміологічних,
туберкульоз/ВІЛ) та
забезпечення їх повного
охоплення діагностикою
туберкульозу із залученням
організацій громадянського
суспільства

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "ЦПМСД",
ня
неурядові
організації (за
згодою)

1.2. Здійснення систематичного
Департамент 2017 - 2021 0,0
скринінгу, що включає активне охорони здоров'я,
КНП "ЦПМСД",
виявлення випадків
туберкульозу серед груп
неурядові
високого ризику захворювання
організації (за
згодою)
на туберкульоз, в тому числі із
залученням неурядового сектора

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 2

Виконано.
Показник виявлення хворих
на туберкульоз серед осіб з
груп ризику, охоплених
скринінгом, практично
відповідає запланованому 4,5%.

Виконано.
За 2021 рік план
профілактичних оглядів на
туберкульоз виконаний на 95
%, що відповідає
індикаторному показнику.

13

- виконаних 2

2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів
Департамент 2017 - 2021 без
Виконано.
охорони здоров'я,
фінансуванКількість лабораторій з
КНП
ня
мікробіологічної діагностики
"ФТИЗІАТРІЯ",
туберкульозу І рівня
заклади охорони
приведена до фактичної
здоров'я
потреби та дорівнює 10.

2.1. Здійснення оптимізації
мережі лабораторій з
мікробіологічної діагностики
туберкульозу

2.2. Зміцнення лабораторної
мережі з мікробіологічної
діагностики туберкульозу для
якісної діагностики всіх форм
туберкульозу

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП
ня
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади

2.3. Забезпечення 100 % доступу
хворих до безперервної
діагностики туберкульозу
шляхом закупівлі обладнання та
витратних матеріалів для
бактеріологічних методів
діагностики туберкульозу,
своєчасного виявлення, корекції
побічних дій та моніторингу
лікування

Департамент 2017 - 2021
охорони здоров'я,
КНП
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади,
заклади охорони
здоров'я

2.4. Забезпечення доступу
хворих до швидкої діагностики
туберкульозу з використанням
молекулярно-генетичних
методів

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП
ня
"ФТИЗІАТРІЯ"

Виконано.
Охоплення хворих
молекулярно-генетичним
методом обстеження складає
98,9 % (план - 95%)

2.5. Організація
Департамент 2017 - 2021 без
транспортування мокротиння з охорони здоров'я,
фінансуванпунктів збору до лабораторій 1
КНП "ЦПМСД"
ня
рівня для забезпечення раннього
виявлення туберкульозу

Виконано.
Забезпечено своєчасну
доставку мокротиння з
пунктів збору до лабораторій
1 рівня.

1 910,2

Виконано.
100 % лабораторій 1 рівня
успішно пройшли зовнішній
контроль якості лабораторних
досліджень
1 910,2

1 903,10

1 903,10

Виконано.
Укладено
10 договорів на загальну суму
1903,1 тис. грн. Закуплені
лабораторні витратні
матеріали поставлено та
сплачено у повному обсязі.

2.6. Забезпечення технічного
обслуговування обладнання
лабораторій з мікробіологічної
діагностики туберкульозу

Департамент 2017 - 2021
охорони здоров'я,
КНП
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

630,5

630,5

2 540,7

2 540,7

232,0

2135,1

232,0

Виконано.
Укладено 4 договори на
загальну суму - 232,0 тис.грн.
Проведено та профінансовано
в повному обсязі: технічне
обслуговування та ремонт
оптичного обладнання,
послуги з кваліфікації
(валідації) боксів біологічної
безпеки, технічне
обслуговування припливновитяжної системи, ремонт та
технічне обслуговування
лабораторного обладнання.

2135,1

у тому числі кількість заходів:
- запланованих 6
- виконаних 6
3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою
формування прихильності до лікування
3.1. Забезпечення 100 % доступу Департамент 2017 - 2021
79,1
79,1
71,5
71,5
Виконано.
хворих до рентгенологічного
охорони здоров'я,
Товар поставлено та
обстеження з метою
КНП
профінансовано в повному
моніторингу лікування шляхом "ФТИЗІАТРІЯ",
обсязі.
закупівлі витратних матеріалів

протитуберкульо
зні заклади

3.2. Забезпечення своєчасного
Департамент 2017 - 2021 без
скерування до торакального
охорони здоров'я,
фінансуванхірурга з питання хірургічного
КНП
ня
лікування хворих на
"ФТИЗІАТРІЯ",
мультирезистентний
протитуберкульо
туберкульоз, туберкульоз із
зні заклади,
розширеною резистентністю за заклади охорони
наявністю відповідних
здоров'я
медичних показів, у доповнення
до адекватної хіміотерапії

Виконано.
Відсоток хворих на
мультирезистентний
туберкульоз, які направлені
на хірургічне лікування,
склав 15,2 %
(план - 15 %).

3.3. Удосконалення системи
надання медичної допомоги
хворим на туберкульоз шляхом
впровадження моделей
лікування з акцентом на
амбулаторне лікування,
інтегрованих в роботу медичних
закладів різного рівня надання
послуг із залученням
громадянського суспільства

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП
ня
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади,
заклади охорони
здоров'я,
неурядові
організації (за
згодою та
необхідністю)

3.4. Забезпечення соціальної
підтримки хворих на
туберкульоз, орієнтованої на
потреби пацієнтів та членів їх
родин, з метою забезпечення
прихильності до лікування та
завершення повного курсу, із
залученням громадянського
суспільства

Департамент 2017 - 2021
охорони здоров'я,
КНП
"ФТИЗІАТРІЯ"

4 258,8

3.5. Зміцнення моделі
Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
комплексного надання
фінансуванКНП
інтегрованих послуг хворим на
ня
туберкульоз із залученням
"ФТИЗІАТРІЯ",
працівників закладів первинної протитуберкульо
зні заклади,
медичної допомоги та громад
неурядові
шляхом широкого застосування
сучасних інформаційних та
організації
комунікаційних технологій

3.6. Забезпечення
Департамент 2017 - 2021 без
безперервності надання послуг охорони здоров'я,
фінансуванмігрантам, особам без
КНП
ня
громадянства, внутрішньо
"ФТИЗІАТРІЯ",
переміщеним особам, учасникам протитуберкульо
АТО
зні заклади

Виконано.
Охоплення хворих 1-4
категорії контрольованим
лікуванням складає 100 %

4 258,8

3 000,0

3 000,0

Виконано.
Укладено договір на суму
2999,985 тис. грн.
(5 590 продуктових наборів).
Поставлено та сплачено в
повному обсязі. За 2021 рік
допомогу отримали 1065
киян.
Виконано.
Показник охоплення хворих 14 категорії лікуванням у
закладах первинної медичної
допомоги, на супроводі
соціальних працівників
неурядових організацій і
КНП "ФТИЗІАТРІЯ", із
застосуванням відео-ДОТ
склав 94,3 % (план - 90 %)

Виконано.
Показник охоплення
безперервним лікуванням
хворих на туберкульоз
внутрішньо переміщених
осіб, мігрантів, осіб без
громадянства, учасників АТО
склав 100 %.

3.7. Зміцнення співпраці між
Департамент 2017 - 2021 без
цивільним та пенітенціарним
охорони здоров'я,
фінансувансектором з метою забезпечення
КНП
ня
"ФТИЗІАТРІЯ",
безперервності лікування
пацієнтів, які переводяться з
протитуберкульо
пенітенціарних закладів до
зні заклади,
закладів цивільного сектора та
Центральне
навпаки
міжрегіональне
управління
ДКВС
3.8. Забезпечення належного
надання паліативної допомоги
хворим на туберкульоз

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

Виконано.
Показник охоплення
безперервним лікуванням
хворих на туберкульоз, які
переводяться з
пенітенціарних закладів до
закладів цивільного сектора,
склав 100 %.

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП
ня
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади

4 337,9

Виконано.
Охоплення паліативним
лікуванням хворих
відповідно до потреби
складає 100 %
4 337,9

3 071,5

3 071,5

у тому числі кількість заходів:
- запланованих 8
- виконаних 8
4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій
4.1. Забезпечення співпраці на
Департамент 2017 - 2021 без
регіональному рівні для
охорони здоров'я,
фінансуванКНП
сприяння наданню комплексних
ня
послуг хворим на ко-інфекцію
"ФТИЗІАТРІЯ",
туберкульоз/ВІЛ та поєднані
протитуберкульо
патології
зні заклади, КНП
"Київська міська
клінічна лікарня
N 5"

Виконано.
Розроблений план спільних
заходів щодо протидії
захворюванню на коінфекцію (туберкульоз/ВІЛінфекцію/СНІД) на
регіональному рівні

4.2. Забезпечення 100 % доступу Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
хворих до консультування та
фінансуванКНП
тестування на ВІЛ
ня
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади

Виконано.
Забезпечено 100 % охоплення
хворих на туберкульоз
обстеженням на ВІЛ

4.3. Забезпечення 100 % доступу Департамент 2017 - 2021 без
хворих на туберкульоз/ВІЛ до
охорони здоров'я,
фінансуванпрофілактичного лікування коКНП
ня
тримоксазолом
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади

Виконано.
Показник охоплення хворих
на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ
профілактичним лікуванням
ко-тримоксазолом склав
100 %

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 3

- виконаних 3
ІІ. Системна підтримка та реформа надання послуг
1. Епіднагляд та управління даними
1.1. Розбудова єдиної системи
моніторингу та оцінки
ефективності заходів,
спрямованих на протидію
туберкульозу з метою
удосконалення процесу
стратегічного планування,
виконання благодійних програм,
проектів міжнародної технічної
допомоги
1.2. Забезпечення діяльності
центру моніторингу та оцінки
протидії захворюванню на
туберкульоз

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
ня
міський центр
громадського
здоров'я"

Виконано.
У 100 % відповідно до
потреби фахівці
протитуберкульозної служби
охоплені навчанням з питань
моніторингу та оцінки

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
ня
міський центр
громадського
здоров'я"

Виконано.
Створений та функціонує
центр моніторингу та оцінки
заходів протидії
захворюванню на
туберкульоз

1.3. Розробка та впровадження
плану моніторингу та оцінки
ефективності виконання
Програми

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
ня
міський центр
громадського
здоров'я"

Виконано.
Розроблений та
впроваджений план
моніторингу та оцінки
ефективності виконання
Програми

1.4. Здійснення моніторингових
Департамент 2017 - 2021 без
візитів до відповідних закладів охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
охорони здоров'я
ня
міський центр
громадського
здоров'я"

Виконано.
Моніторингові візити
проведені в повному обсязі.

1.5. Забезпечення взаємного
обміну інформацією між
різними джерелами даних, що
використовуються для
епіднагляду за туберкульозом

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
ня
міський центр
громадського
здоров'я",
заклади охорони
здоров'я,
Центральне
міжрегіональне
управління
ДКВС

Виконано.
Забезпечено 100 %
відповідність даних, що
використовуються для
епіднагляду за туберкульозом
та надаються з різних джерел

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 5
- виконаних 5
2. Раціональне використання лікарських засобів
2.1. Удосконалення
Департамент 2017 - 2021 без
фармаконагляду та контролю за охорони здоров'я,
фінансуванКНП
побічними реакціями на основі
ня
наявних в Україні інструментів, "ФТИЗІАТРІЯ",
технічних та кадрових ресурсів протитуберкульо
зні заклади

Виконано.
У 100 % випадків відповідно
до потреби забезпечено
охоплення лікуванням
побічних реакцій на
протитуберкульозні
препарати у хворих на
туберкульоз

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 1
- виконаних 1
3. Інфекційний контроль за туберкульозом
3.1. Запровадження сучасних
заходів з інфекційного контролю
за туберкульозом, спрямованих
на запобігання поширенню
захворювання на туберкульоз у
закладах охорони здоров'я та
зміцнення матеріально-технічної
бази протитуберкульозних
закладів

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

Департамент 2017 - 2021
охорони здоров'я,
КНП
"ФТИЗІАТРІЯ",
протитуберкульо
зні заклади,
заклади охорони
здоров'я

1 849,7

1 849,7

1 385,0

1 385,0

1 849,7

1 849,7

1 385,0

1 385,0

Виконано.
Поставлено та
профінансовано в повному
обсязі:
маски медичні (115 000 шт.),
респіратори (123 030 шт.),
лампи бактерицидні (45 шт.)

у тому числі кількість заходів:
- запланованих 1
- виконаних 1
4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу
4.1. Залучення організацій
Департамент 2017 - 2021 без
громадянського суспільства до охорони здоров'я,
фінансуванактивної участі у протидії
Департамент
ня
туберкульозу, в тому числі до
соціальної
виконання державного
політики, КНП
соціального замовлення,
"Київський
забезпечення захисту населення міський центр
з обмеженим доступом до
громадського
медичної допомоги, підвищення
здоров'я",
рівня громадської обізнаності,
неурядові
розв'язання проблеми, пов'язаної організації (за
з негативним ставленням
згодою)
суспільства до хворих на
туберкульоз

Виконано.
Розроблений та
впроваджений регіональний
план заходів з інформування
та залучення населення до
протидії захворюванню на
туберкульоз

4.2. Залучення осіб, які
постраждали від туберкульозу,
до діяльності у сфері протидії
туберкульозу

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
ня
міський центр
громадського
здоров'я",
неурядові
організації (за
згодою)

Виконано.
У 100 % відповідно до
потреби забезпечено
охоплення хворих на
туберкульоз соціальнопсихологічною допомогою
(консультування психолога в
туб.закладах та медикосоціальний супровід
соціальних працівників)

4.3. Впровадження механізмів
залучення неурядового сектору
до проведення скринінгу на
туберкульоз серед уразливих
верств населення

Департамент 2017 - 2021 без
охорони здоров'я,
фінансуванКНП "Київський
ня
міський центр
громадського
здоров'я",
неурядові
організації (за
згодою)

Виконано.
За 2021 рік план
профілактичних оглядів на
туберкульоз серед груп
підвищеного ризику
виконаний на 95 %.

4.4. Навчання соціальних
Департамент 2017 - 2021 без
працівників, фахівців центрів
соціальної
фінансувансоціальних служб для сім'ї, дітей політики, КНП
ня
та молоді з питань надання
"Київський
соціальних послуг у сфері
міський центр
протидії туберкульозу
громадського
здоров'я",
неурядові
організації (за
згодою)

Виконано.
Показник охоплення
навчанням соціальних
працівників центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді з питань
надання соціальних послуг у
сфері протидії туберкульозу
відповідно до потреби склав
100 % (план -100 %)

4.5. Розробка та запровадження
Департамент 2017 - 2021
інформаційних матеріалів щодо охорони здоров'я,
профілактики туберкульозу у
Департамент
місцях масового перебування
соціальної
населення, в тому числі
політики, КНП
забезпечення скринінговими
"Київський
анкетами соціальних закладів та міський центр
громадських організацій, які
громадського
здоров'я", КНП
працюють з представниками
груп ризику
"ФТИЗІАТРІЯ",
заклади охорони
здоров'я,
неурядові
організації (за
згодою)

10,0

10,0

10,0

10,0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

10,0

10,0

10,0

10,0

8 738,30

8 738,30

6 601,6

6 601,6

у тому числі кількість заходів:
- запланованих 5
- виконаних 5
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:
3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з
урахуванням змін

усього

загальний
фонд

8 738,3

8 738,3

спеціаль
ний фонд

Проведені видатки за звітний
період

усього
6 601,6

загальни спеціаль
й фонд ний фонд
6 601,6

Відхилення

усього
2 136,7

загальни спеціаль
й фонд ний фонд
2 136,7

Виконано.
Товар поставлено та
профінансовано в повному
обсязі (буклети - 1 000 шт.)

Заступник директора –
начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ

Начальник відділу лікувально-профілактичної
допомоги дорослому населенню

Василь ЖИВОТЕНЮК

Звіт про виконання результативних показників
Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки
за 2021 рік

Назва заходу

1

Значення показника

Група
результативних
показників

Назва результативного
показника

2

3

Одиниця
виміру

4

план

факт

5

6

Відхилення
фактичного
значення від
планового
("+" або "-")

Причина невиконання

7

8

Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва: Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві
Завдання програми: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики заховрюваннь
І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу.
Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз
1.1. Диференційоване формування груп
підвищеного ризику захворювання на
туберкульоз для активного виявлення
туберкульозу в залежності від регіональних
особливостей (соціальних,
епідеміологічних, туберкульоз/ВІЛ) та
забезпечення їх повного охоплення
діагностикою туберкульозу із залученням
організацій громадянського суспільства

зростання відсотка виявлення
хворих на туберкульоз серед
осіб з груп ризику, охоплених
скринінгом

1.2. Здійснення систематичного скринінгу, показник витрат обсяг видатків
що включає активне виявлення випадків
показник продукту кількість осіб з груп ризику,
туберкульозу серед груп високого ризику
які підлягають скринінгу на
захворювання на туберкульоз, в тому числі
туберкульоз
із залученням неурядового сектора
показник
середній розмір забезпечення
ефективності
виробничими фондами на 1
особу з групи ризику, яка
підлягає скринінгу
показник якості

динаміка зміни частки осіб з
груп ризику, охоплених
скринінгом на туберкульоз

1.

%

5

4,5

-0,5

тис. грн.

0

0

0

осіб

0

254548

254548

тис. грн.

0

0

0

%

0

95

95

2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів

Практично виконано.

Виконано

Виконано

2.1. Здійснення оптимізації мережі
лабораторій з мікробіологічної діагностики
туберкульозу

приведення кількості
лабораторій з мікробіологічної
діагностики туберкульозу І
рівня до фактичної потреби

2.2. Зміцнення лабораторної мережі з
відсоток лабораторій 1, 2 та 3
мікробіологічної діагностики туберкульозу
рівнів, які успішно пройшли
для якісної діагностики всіх форм
зовнішній контроль якості
туберкульозу
лабораторних досліджень
2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до показник витрат обсяг видатків
безперервної діагностики туберкульозу
шляхом закупівлі обладнання та витратних
матеріалів для бактеріологічних методів
діагностики туберкульозу, своєчасного
показник продукту кількість випадків
виявлення, корекції побічних дій та
туберкульозу 1-3 категорій,
моніторингу лікування
охоплених бактеріологічним
обстеженням

одиниць

10

10

0

Виконано

%

100

100

0

Виконано

тис. грн.

1910,2

1903,1

-7,1

осіб

870

0

Виконано

2,18

1,14

Виконано

Виконано. Укладено 10 договорів на
загальну суму 1903,1 тис. грн. Закуплені
лабораторні витратні матеріали поставлено
та сплачено у повному обсязі.

середній розмір витрат на 1
випадок
відсоток охоплення випадків
туберкульозу 1-3 категорій
бактеріологічним обстеженням

тис. грн.

1845
(за 2021 рік
підлягали
обстеженню 870
осіб)
1,04

%

100

100

0

Виконано

2.4. Забезпечення доступу хворих до
швидкої діагностики туберкульозу з
використанням молекулярно-генетичних
методів

зростання відсотка охоплення
випадків туберкульозу 1-3
категорій обстеженням за
допомогою молекулярногенетичних методів

%

95

98,9

3,9

Виконано

2.5. Організація транспортування
мокротиння з пунктів збору до лабораторій
1 рівня для забезпечення раннього
виявлення туберкульозу
2.6. Забезпечення технічного
показник витрат
обслуговування обладнання лабораторій з
мікробіологічної діагностики туберкульозу,
моніторингу лікування та корекції побічних
дій протитуберкульозних препаратів

забезпечення своєчасності
доставки мокротиння з пунктів
збору до лабораторій 1 рівня

%

100

100

0

Виконано

тис. грн.

630,5

232

-398,5

показник
ефективності
показник якості

обсяг видатків

Виконано. Укладено 4 договори на загальну
суму - 232,0 тис.грн.
Проведено та профінансовано в повному
обсязі: технічне обслуговування та ремонт
оптичного обладнання, послуги з
кваліфікації (валідації) боксів біологічної
безпеки, технічне обслуговування
припливно-витяжної системи, ремонт та
технічне обслуговування лабораторного
обладнання.

показник продукту кількість лабораторій з
мікробіологічної діагностики
туберкульозу 2 та 3 рівнів

одиниць

3

1

-2

Виконано. У зв'язку з проведеною
реорганізацією фтизіатричної служби в
місті функціонує 1 лабораторія з
мікробіологічної діагностики туберкульозу
(3 рівня).

показник
ефективності

середній розмір витрат на 1
лабораторію

тис. грн.

210,2

204,6

-5,6

Виконано.

показник якості

відсоток охоплення технічним
обслуговуванням лабораторій з
мікробіологічної діагностики
туберкульозу 2 та 3 рівнів

%

100

100

0

Виконано.

3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою
формування прихильності до лікування
3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до показник витрат обсяг видатків
рентгенологічного обстеження з метою
моніторингу лікування шляхом закупівлі
витратних матеріалів
показник продукту кількість випадків 1-4
категорій, охоплених
рентгенологічним обстеженням

3.2. Забезпечення своєчасного скерування
до торакального хірурга з питання
хірургічного лікування хворих на
мультирезистентний туберкульоз,
туберкульоз із розширеною резистентністю
за наявністю відповідних медичних показів,
у доповнення до адекватної хіміотерапії

тис. грн.

79,1

71,5

-7,6

осіб

899

0

Виконано

тис. грн.

2225
(За 2021 рік
підлягали
обстеженню 899
осіб)
0,04

0,07

0,03

Виконано

Виконано.
Товар поставлено та профінансовано в
повному обсязі.

показник
ефективності

середній розмір витрат на 1
хворого

показник якості

відсоток випадків 1-4
категорій, охоплених
рентгенологічним обстеженням

%

100

100

0

Виконано

зростання відсотка хворих на
мультирезистентний
туберкульоз, які направлені на
хірургічне лікування

%

15
річний показник

15,2

0,2

Виконано

3.3. Удосконалення системи надання
медичної допомоги хворим на туберкульоз
шляхом впровадження моделей лікування з
акцентом на амбулаторне лікування,
інтегрованих в роботу медичних закладів
різного рівня надання послуг із залученням
громадянського суспільства
показник витрат
3.4. Забезпечення соціальної підтримки
хворих на туберкульоз, орієнтованої на
потреби пацієнтів та членів їх родин, з
метою забезпечення прихильності до
лікування та завершення повного курсу, із
залученням громадянського суспільства

забезпечення охоплення
хворих 1-4 категорії
контрольованим лікуванням

обсяг видатків

показник продукту кількість випадків 1-4
категорії, охоплених
соціальною підтримкою

3.5. Зміцнення моделі комплексного
надання інтегрованих послуг хворим на
туберкульоз із залученням працівників
закладів первинної медичної допомоги та
громад шляхом широкого застосування
сучасних інформаційних та комунікаційних
технологій

показник
ефективності

середній розмір витрат на
соціальну допомогу
(продуктові або гігієнічні
набори) на 1 хворого

показник якості

динаміка відсотка хворих 1-4
категорії, охоплених
соціальною допомогою від
потреби
зростання відсотка хворих 1-4
категорії, які лікуються у
закладах первинної медичної
допомоги та із залученням
неурядових організацій

%

100

100

0

Виконано

тис. грн.

4258,8

3000,0

-1258,8

осіб

2053
(за 2021 рік
отримували
амбулаторне
лікування та
потребували соц.
підтримки 1065
осіб)

1065

0

Виконано

тис. грн.

2,1

2,8

0,7

Виконано

%

100

100

0

Виконано

%

90

94,3

4,3

Виконано

Виконано.
Укладено договір на суму 2999,985 тис.
грн.
(5 590 продуктових наборів). Поставлено
та сплачено в повному обсязі. За 2021
рік допомогу отримали 1065 киян.

3.6. Забезпечення безперервності надання
послуг мігрантам, особам без громадянства,
внутрішньо переміщеним особам,
учасникам АТО

3.7. Зміцнення співпраці між цивільним та
пенітенціарним сектором з метою
забезпечення безперервності лікування
пацієнтів, які переводяться з
пенітенціарних закладів до закладів
цивільного сектора та навпаки
3.8. Забезпечення належного надання
паліативної допомоги хворим на
туберкульоз

забезпечення охоплення
безперервним лікуванням
хворих на туберкульоз
внутрішньо переміщених осіб,
мігрантів, осіб без
громадянства, учасників АТО
забезпечення охоплення
безперервним лікуванням
хворих на туберкульоз, які
переводяться з пенітенціарних
закладів до закладів
цивільного сектора та навпаки
забезпечення охоплення
паліативним лікуванням
хворих відповідно до потреби

%

100

100

0

Виконано

%

100

100

0

Виконано

%

100

100

0

Виконано

1

1

0

Виконано

%

100

100

0

Виконано

%

100

100

0

Виконано

4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій
одиниць
розроблений та впроваджений
4.1. Забезпечення співпраці на
план спільних заходів щодо
регіональному рівні для сприяння наданню
комплексних послуг хворим на ко-інфекцію
протидії захворюванню на коінфекцію (туберкульоз/ВІЛтуберкульоз/ВІЛ та поєднані патології
інфекцію/СНІД) на
регіональному рівні
4.2. Забезпечення 100 % доступу хворих до
консультування та тестування на ВІЛ
4.3. Забезпечення 100 % доступу хворих на
туберкульоз/ВІЛ до профілактичного
лікування ко-тримоксазолом

забезпечення охоплення
хворих на туберкульоз
обстеженням на ВІЛ
забезпечення охопленням
хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ
профілактичним лікуванням котримоксазолом

ІІ. Системна підтримка та реформа надання послуг
Епіднагляд та управління даними
1.1. Розбудова єдиної системи моніторингу
та оцінки ефективності заходів,
спрямованих на протидію туберкульозу з
метою удосконалення процесу
стратегічного планування, виконання
благодійних програм, проектів міжнародної
технічної допомоги

1.
зростання відсотка фахівців
протитуберкульозної служби,
які пройшли навчання з питань
моніторингу та оцінки,
відповідно до потреби

%

100

100

0

Виконано

1.2. Забезпечення діяльності центру
моніторингу та оцінки протидії
захворюванню на туберкульоз

створений та функціонує центр
моніторингу та оцінки заходів
протидії захворюванню на
туберкульоз

одиниць

1

1

0

Виконано

1.3. Розробка та впровадження плану
моніторингу та оцінки ефективності
виконання Програми

розроблений та впроваджений
план моніторингу та оцінки
ефективності виконання
Програми
охоплення моніторинговими
візитами закладів первинного
та вторинного рівнів надання
медичної допомоги

одиниць

1

1

0

Виконано

%

100

100

0

Виконано

забезпечення показника
відповідності даних, що
використовуються для
епіднагляду за туберкульозом
та надаються з різних джерел

%

100

100

0

Виконано

охоплення лікуванням
побічних реакцій на
протитуберкульозні препарати
у хворих на туберкульоз
відповідно до потреби

%

100

100

0

Виконано

тис. грн.

1849,7

1385,0

-464,7

абс. числа

972
(фактична
кількість
мед.працівників
за звітний період
- 471)
1,9

471

0

Виконано

2,9

1,0

Виконано

0

0

0

Виконано

1.4. Здійснення моніторингових візитів до
відповідних закладів охорони здоров'я

1.5. Забезпечення взаємного обміну
інформацією між різними джерелами
даних, що використовуються для
епіднагляду за туберкульозом
2. Раціональне використання лікарських засобів
2.1. Удосконалення фармаконагляду та
контролю за побічними реакціями на основі
наявних в Україні інструментів, технічних
та кадрових ресурсів

3. Інфекційний контроль за туберкульозом
показник витрат обсяг видатків
3.1. Запровадження сучасних заходів з
інфекційного контролю за туберкульозом,
спрямованих на запобігання поширенню
захворювання на туберкульоз у закладах
охорони здоров'я та зміцнення матеріальнотехнічної бази протитуберкульозних
закладів
показник продукту кількість медичних
працівників
протитуберкульозних закладів

показник
ефективності
показник якості

середній розмір витрат на 1
медичного працівника
динаміка показника
захворюваності на туберкульоз
серед медичних працівників

4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу

тис. грн.
показник на
100 тис. мед.
працівників

Виконано.
Поставлено та профінансовано в повному
обсязі:
маски медичні (115 000 шт.), респіратори
(123 030 шт.), лампи бактерицидні (45 шт.)

4.1. Залучення організацій громадянського
суспільства до активної участі у протидії
туберкульозу, в тому числі до виконання
державного соціального замовлення,
забезпечення захисту населення з
обмеженим доступом до медичної
допомоги, підвищення рівня громадської
обізнаності, розв'язання проблеми,
пов'язаної з негативним ставленням
суспільства до хворих на туберкульоз
4.2. Залучення осіб, які постраждали від
туберкульозу, до діяльності у сфері протидії
туберкульозу
4.3. Впровадження механізмів залучення
неурядового сектору до проведення
скринінгу на туберкульоз серед уразливих
верств населення
4.4. Навчання соціальних працівників,
фахівців центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді з питань надання
соціальних послуг у сфері протидії
туберкульозу

4.5. Розробка та запровадження
інформаційних матеріалів щодо
профілактики туберкульозу у місцях
масового перебування населення, в тому
числі забезпечення скринінговими
анкетами соціальних закладів та
громадських організацій, які працюють з
представниками груп ризику

Кількість виконаних результативних
показників - 50
Кількість невиконаних результативних
показників - 0

показник витрат

розроблений та впроваджений
регіональний план заходів з
інформування та залучення
населення до протидії
захворюванню на туберкульоз

одиниць

1

1

0

Виконано

забезпечення охоплення
хворих на туберкульоз
соціально-психологічною
допомогою
зростання відсотка охоплення
скринінгом на туберкульоз осіб
з уразливих та важко
доступних верств населення

%

100

100

0

Виконано

%

100
(річний
показник)

95,0

-5

зростання відсотка охоплення
навчанням соціальних
працівників центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді з питань
надання соціальних послуг у
сфері протидії туберкульозу
відповідно до потреби
обсяг видатків

%

100

100

0

Виконано. План профілактичних оглядів на
туберкульоз серед осіб з груп ризику
виконаний на 95 %, що відповідає
індикаторному показнику в умовах
проведення
Виконано карантинних заходів. .

тис. грн.

10,00

10,00

0

одиниць

500

1000

500

Виконано

тис. грн.

0,02

0,01

-0,01

Виконано.

%

100
(річний
показник)

95

-5

показник продукту кількість інформаційних
матеріалів щодо профілактики
туберкульозу
показник
середній розмір витрат на 1
ефективності
екземпляр інформаційних
матеріалів
показник якості
динаміка показника охоплення
населення профоглядами на
туберкульоз

Виконано. Товар поставлено та
профінансовано в повному обсязі (буклети 1 000 шт. )

Виконано. План профілактичних оглядів на
туберкульоз виконаний на 95 %, що
відповідає індикаторному показнику в
умовах проведення карантинних заходів.

Відсоток виконання результативних
показників - 100 %

Заступник директора –
начальник управління економіки

Начальник відділу лікувально-профілактичної
допомоги дорослому населенню

Дмитро КУЦОПАЛ

Василь ЖИВОТЕНЮК

Звіт про досягнення індикаторів програми
за 2021 рік
Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки

Значення індикатора програми
Назва індикатора програми

1

Одиниця виміру

2

план

факт

3

4

Відхилення
фактичного
значення від
планового ("+"
або "-")

Причина недосягнення індикаторів програми

5

6

-2,1

За 2021 рік показник смертності від туберкульозу склав
3,2 на 100 тисяч населення, (2020 рік – 3,7 ), динаміка:
– 13,5 %. Зниження показника смертності свідчить про
покращення роботи з своєчасного виявлення та
лікування туберкульозу.

Смертність від туберкульозу
5,3
осіб на 100 тисяч
річний показник
населення

3,2

Захворюваність на туберкульоз (включно з
рецидивами)

осіб на 100 тисяч
47,0
населення
річний показник

Кількість досягнутих індикаторів програми

2

Кількість недосягнутих індикаторів програми

0

Відсоток досягнутих індикаторів програми

Заступник директора –
начальник управління економіки
Начальник відділу лікувально-профілактичної
допомоги дорослому населенню

28,1

-18,9

За 2021 рік захворюваність на туберкульоз складає 28,1
на 100 тисяч населення (2020 рік – 27,6 ), динаміка: +
1,8 %. Зростання показника захворюваності за 2021 рік
пояснюється покращенням виявлення випадків
туберкульозу в порівнянні з 2020 роком. За період дії
Програми завдяки впровадженню ефективних заходів
протидії захворюванню на туберкульоз відмічається
тенденція до зменшення показника захворюваності на
туберкульоз.

100%

Дмитро КУЦОПАЛ
Василь ЖИВОТЕНЮК

Пояснювальна записка
до звіту про стан виконання Міської цільової програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки
за 2021 рік
Відповідно до додатку 2 Програми, КНП «ФТИЗІАТРІЯ» (правонаступник
Територіального медичного об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві) кошторисом
на 2021 рік від 26.01.2021р. затверджені асигнування по КПКВ 0712142
«Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» на загальну суму
8 738,3 тис. грн. для закупівлі товарів та послуг необхідних для забезпечення
виконання заходів програми.
За 2021 рік укладені договори, проведені процедури закупівель та
поставлені товари на суму 6 601,6 тис. грн., у тому числі: лабораторні витратні
матеріали для діагностики туберкульозу – 1 903,1 тис. грн., технічне
обслуговування лабораторного обладнання – 232,0 тис. грн., рентгенплівка – 71,5
тис. грн., продуктові набори – 3 000,0 тис. грн., маски медичні – 149,5 тис. грн.,
респіратори – 1 218,0 тис. грн., лампи бактерицидні – 17,5 тис. грн., інформаційні
матеріали – 10,0 тис. грн.
Стан виконання результативних показників заходів Програми
Розділ І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика,
лікування та профілактика туберкульозу
Пункт 1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо
захворювання на туберкульоз:
пп.1.1. Диференційоване формування груп підвищеного ризику
захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу в
залежності від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних,
туберкульоз/ВІЛ) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою
туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства
Показник виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику,
охоплених скринінгом, практично відповідає плановому і склав 4,5 %.
пп. 1.2. Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне
виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на
туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора
За 2021 рік план профілактичних оглядів на туберкульоз серед
контингентів груп ризику виконаний на 95 %, що відповідає індикаторному
показнику (план – 254 548 осіб, обстежено – 241 821 особа).
Пункт 2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий
доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом
використання швидких тестів:
пп.2.2. Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики
туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу
Фахівцями лабораторії ІІІ рівня з мікробіологічної діагностики
туберкульозу КНП «ФТИЗІАТРІЯ» проводиться зовнішня оцінка якості
бактеріоскопічної (мікроскопія мокротиння) діагностики туберкульозу в

лабораторіях I рівня на виконання вимог наказів МОЗ України від 28.07.2016 р.
№ 786 «Про затвердження Положення про систему управляння якістю
досліджень в лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику
туберкульозу» та від 27.06.2019 р. № 1462 «Про затвердження Інструкції з
мікробіологічної діагностики туберкульозу»; наказу ДОЗ КМДА від 16.12.2019
року № 1452 «Про впровадження в закладах охорони здоров’я м. Києва
Інструкції з мікробіологічної діагностики туберкульозу». За 2021 рік 30
лабораторій І рівня (10 – в КДЦ і 20 – в КМКЛ та ін.) успішно пройшли
зовнішній контроль якості лабораторних досліджень, що забезпечить надання
якісних та достовірних результатів лабораторних досліджень з виявлення та
діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка.
пп.2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики
туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для
бактеріологічних методів діагностики туберкульозу, своєчасного виявлення,
корекції побічних дій та моніторингу лікування
На закупівлю лабораторних витратних матеріалів на рік за Програмою
передбачено 1 910,2 тис. грн., за 2021 рік закуплено та розподілено до
КНП «ФТИЗІАТРІЯ», 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 12
клінічних лікарень та 8 консультативно-діагностичних центрів м. Києва витратні
матеріали для збору біологічного матеріалу, мікроскопічної та бактеріологічної
діагностики туберкульозу на суму 1 903,1 тис. грн. Це дозволило 100 %
забезпечити пацієнтів безкоштовним обстеженням. За 2021 рік в закладах
первинної ланки та в стаціонарах міських клінічних лікарень обстежено 4 584
особи, виявлено 186 хворих на туберкульоз. Відсоток виявлення зріс з 3,0 % за
2020 рік до 4,1 % за 2021 рік.
пп.2.4. Забезпечення доступу хворих до швидкої діагностики
туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів
Показник виконано на 98,9 % при плановому показнику Програми 95%.
Взято на облік 758 пацієнтів з туберкульозом легень, молекулярно-генетичним
методом обстежено 750 осіб.
пп.2.5. Організація транспортування мокротиння з пунктів збору до
лабораторій першого рівня для забезпечення раннього виявлення
туберкульозу
Захід виконано на 100%, в усіх амбулаторіях ЦПМСД проводиться забір
мокротиння та здійснюється його доставка до центрів мікроскопії КДЦ.
пп.2.6.
Забезпечення
технічного
обслуговування
обладнання
лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу
На проведення технічного обслуговування лабораторії з мікробіологічної
діагностики туберкульозу передбачено на рік 630,5 тис. грн., укладено 4
договори на загальну суму - 232,0 тис.грн. Проведено та профінансовано в
повному обсязі технічне обслуговування та ремонт оптичного обладнання,
послуги з кваліфікації (валідації) боксів біологічної безпеки, технічне
обслуговування
припливно-витяжної
системи,
ремонт
та
технічне
обслуговування лабораторного обладнання. Здійснення профінансованих заходів
дало можливість забезпечити виконання рекомендацій ВООЗ щодо
попереджувального та поточного обслуговування обладнання лабораторій
протитуберкульозних закладів. Це дозволило:

- підтримувати лабораторне обладнання та вентиляційні системи в
робочому стані;
- отримувати якісні та достовірні результати лабораторних досліджень;
- забезпечувати безпечні умови роботи для персоналу лабораторії (бокси
біологічної безпеки та вентиляційна система).
Пункт 3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього
комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його
хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою
формування прихильності до лікування:
пп.3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного
обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних
матеріалів
На закупівлю рентгенівської плівки та хімічних реактивів для
протитуберкульозної служби за Програмою на рік передбачено 79,1 тис. грн.
Закуплено рентгенплівку на суму 71,5 тис. грн., це дозволило 100 % забезпечити
пацієнтів безкоштовним обстеженням.
пп.3.2. Забезпечення своєчасного скерування до торакального хірурга з
питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз,
туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних
медичних показів до адекватної хіміотерапії
На консультацію до торакального хірурга з питання хірургічного лікування
хворих на мультирезистентний туберкульоз скеровано 40 пацієнтів, що
становить 15,2 %.
пп.3.3 Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на
туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на
амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного
рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства
За 2021 рік на амбулаторному лікуванні перебували 1203 особи. З них
лікувалися за допомогою відео-ДОТ - 659 осіб – 54,8 %; на медико-соціальному
супроводі соціальних працівників БО «100 % життя. Київський регіон» - 377 осіб
– 31,3 %; стаціонар на дому організований соціальними працівниками
КНП «ФТИЗІАТРІЯ» 78 особам – 6,5 %; в ДОТ-кабінетах підрозділів
КНП «ФТИЗІАТРІЯ» - 68 осіб – 5,6 %; в закладах первинної медико-санітарної
допомоги - 21 особа – 1,7 %.
Ефективність амбулаторного лікування склала 90,0 % (рекомендації ВООЗ
- 85 %), показник перерваного лікування склав 2,5 % (рекомендації ВООЗ – до
3 %).
пп.3.4. Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз,
орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення
прихильності до лікування та завершення повного курсу
На рік для закупівлі продуктових наборів для соціальної підтримки хворих,
що знаходяться на амбулаторному лікуванні, за Програмою передбачено 4 258,8
тис. грн. Укладено договір на суму 2 999,99 тис. грн. (5 590 продуктових
наборів). Товар поставлено та сплачено у повному обсязі. За звітний період
адресну допомогу отримали 1065 киян.

пп.3.5. Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг
хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної
допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних
та комунікаційних технологій
Показник охоплення хворих 1-4 категорії лікуванням у закладах первинної
медичної допомоги, на супроводі соціальних працівників неурядових організацій
і протитуберкульозних закладів, із застосуванням відео-ДОТ склав 94,3 % (план 90 %).
пп.3.6. Забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам
без громадянства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО
Захід виконано на 100%, на облік взято 27 осіб, всі забезпечені
лікуванням.
пп. 3.7. Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним
сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які
переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та
навпаки
Захід виконано на 100%, переведено з пенітенціарних закладів до
протитуберкульозних установ 4 особи, всі забезпечені безкоштовним лікуванням
туберкульозу.
пп.3.8. Забезпечення належного надання паліативної допомоги хворим
на туберкульоз
Захід виконано на 100%, 23 пацієнти з 43 потребували медичної допомоги
та були проліковані в умовах стаціонару протитуберкульозного закладу. З 01
квітня поточного року 25 пацієнтів охоплені послугами мобільної паліативної
медичної допомоги.
Пункт 4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛінфекція та ведення поєднаних патологій:
пп.4.2. Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та
тестування на ВІЛ
За 2021 рік обстежено на ВІЛ 664 хворих на туберкульоз, які не знали свій
статус. Показник охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ склав
100 % серед хворих, які потребували даного обстеження. Виявлено 17 хворих на
ВІЛ-інфекцію, показник виявлення склав 2,6 %.
пп.4.3. Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до
профілактичного лікування ко-тримоксазолом
За 2021 рік всього зареєстровано 198 хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.
Показник охоплення хворих профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом
склав 100 %.
Розділ ІІ Системна підтримка та реформа надання послуг
Пункт 1. Епіднагляд та управління даними:
пп.1.1. Розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності
заходів, спрямованих на протидію туберкульозу з метою удосконалення
процесу стратегічного планування, виконання благодійних програм, проектів
міжнародної технічної допомоги
У 100 % відповідно до потреби фахівці протитуберкульозної служби
охоплені навчанням з питань моніторингу та оцінки.

пп.1.2. Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки
протидії захворюванню на туберкульоз
Створений та функціонує центр моніторингу та оцінки заходів протидії
захворюванню на туберкульоз.
пп.1.4. Здійснення моніторингових візитів до відповідних закладів
охорони здоров'я
За 2021 рік моніторингові візити до закладів первинної медико-санітарної
допомоги міста проведено в повному обсязі. За результатами проведених візитів
встановлено, що заходи Програми в закладах виконуються належним чином.
пп. 1.5. Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними
джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом
Захід виконано на 100%, що підтверджується звірками та обміном
достовірною інформацією між різними джерелами даних.
Пункт 2. Раціональне використання лікарських засобів:
пп.2.1 Удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними
реакціями на основі наявних в Україні інструментів, технічних та кадрових
ресурсів
Хворі на туберкульоз 100 % забезпечені лікуванням з дотриманням схем
відповідно до настанов ВООЗ та Стандартів охорони здоров’я при туберкульозі.
За 2021 рік виявлено 719 побічних реакцій на протитуберкульозні
препарати, пацієнти 100 % забезпечені безкоштовним лікуванням відповідно до
потреби.
Пункт 3. Інфекційний контроль за туберкульозом:
пп. 3.1. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за
туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на
туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріальнотехнічної бази протитуберкульозних закладів
На виконання заходів на рік передбачено 1 859,8 тис. грн. Поставлено та
профінансовано в повному обсязі на загальну суму 1 385,0 тис. грн.: маски
медичні в кількості 115 000 шт., респіратори – 123 030 шт., лампи бактерицидні –
45 шт.
Завдяки ефективному впровадженню заходів з інфекційного контролю за
2021 рік не зареєстровано жодного випадка захворювання на туберкульоз серед
медичних працівників протитуберкульозної служби. Виявлені 4 випадки
захворювання на туберкульоз серед медичних працівників закладів охорони
здоров’я підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я (2020 рік – 7
випадків).
Пункт 4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії
туберкульозу:
4.1. Залучення організацій громадянського суспільства до активної
участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного
соціального замовлення, забезпечення захисту населення з обмеженим
доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності,
розв'язання проблеми, пов'язаної з негативним ставленням суспільства до
хворих на туберкульоз

Створено робочу групу «Права людини та здоров’я», в рамках якої
впроваджуються механізми залучення неурядового сектору до проведення
скринінгу на туберкульоз серед уразливих груп населення, здійснюється
навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. До складу робочої групи залучено представників Київського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та неурядових
організацій.
4.2. Залучення осіб, які постраждали від туберкульозу, до діяльності у
сфері протидії туберкульозу
Налагоджено співпрацю з БО «TBpeopleUkraine», БО «Фундація
Громадський рух «Українці проти туберкульозу» та Партнерством Стоп ТБ щодо
спільної участі у онлайн заходах.
пп.4.3. Впровадження механізмів залучення неурядового сектору до
проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення
Спільно з НАМН України та неурядовими організаціями з 2020 року
розроблено та впроваджено заходи
з домедичного скринінгу шляхом
анкетування. За 2021 рік закладам ЦПМСД міста Києва надано 5 000 анкет.
пп.4.4. Навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері
протидії туберкульозу
Навчання проводилося у 2020 році, показник охоплення навчанням склав
100 % від потреби.
пп.4.5 Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо
профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в тому
числі забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та
громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику
З метою профілактики захворювання на туберкульоз та підвищення рівня
обізнаності громадян щодо даного питання за звітний період розроблено та
розповсюджено в закладах первинної медико-санітарної допомоги міста
інформаційні матеріали щодо профілактики туберкульозу (на рік передбачено
10 000,0 грн., закуплено 1000 буклетів, товар поставлено та профінансовано в
повному обсязі).
Крім того, підготовлено інформаційно-просвітницькі матеріали з питань
протидії туберкульозу, проведено переклад та адаптація міжнародних
інформаційних матеріалів ВООЗ з питань туберкульозу для викладення на
офіційних сайтах закладів охорони здоров’я.
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Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Міської цільової програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки за 2021 рік
(відповідно до додатку 7 Порядку розроблення та виконання
міських цільових програм у місті Києві)
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми
Кількість заходів програми, од.
Всього
Виконаних
Невиконаних
31
31
0

Відсоток виконаних
заходів, %
100,0

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів.
Розділ І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика,
лікування та профілактика туберкульозу
Пункт 1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо
захворювання на туберкульоз:
пп. 1.2. Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне
виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на
туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора
За 2021 рік план профілактичних оглядів на туберкульоз серед
контингентів груп ризику виконаний на 95 %, що відповідає індикаторному
показнику (план – 254 548 осіб, обстежено – 241 821 особа).
Пункт 2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий
доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом
використання швидких тестів:
пп.2.2. Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики
туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу
Фахівцями лабораторії ІІІ рівня з мікробіологічної діагностики
туберкульозу КНП «ФТИЗІАТРІЯ» проводиться зовнішня оцінка якості
бактеріоскопічної (мікроскопія мокротиння) діагностики туберкульозу в
лабораторіях I рівня на виконання вимог наказів МОЗ України від 28.07.2016 р.
№ 786 «Про затвердження Положення про систему управляння якістю
досліджень в лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику
туберкульозу» та від 27.06.2019 р. № 1462 «Про затвердження Інструкції з
мікробіологічної діагностики туберкульозу»; наказу ДОЗ КМДА від 16.12.2019
року № 1452 «Про впровадження в закладах охорони здоров’я м. Києва
Інструкції з мікробіологічної діагностики туберкульозу». За 2021 рік 30
лабораторій І рівня (10 – в КДЦ і 20 – в КМКЛ та ін.) успішно пройшли
зовнішній контроль якості лабораторних досліджень, що забезпечить надання
якісних та достовірних результатів лабораторних досліджень з виявлення та
діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка.
пп.2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики
туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для
бактеріологічних методів діагностики туберкульозу

На закупівлю лабораторних витратних матеріалів на рік за Програмою
передбачено 1 910,2 тис. грн., за 2021 рік закуплено та розподілено до
КНП «ФТИЗІАТРІЯ», 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги,
12 клінічних лікарень та 8 консультативно-діагностичних центрів м. Києва
витратні матеріали для збору біологічного матеріалу, мікроскопічної та
бактеріологічної діагностики туберкульозу на суму 1 903,1 тис. грн. Це
дозволило 100 % забезпечити пацієнтів безкоштовним обстеженням. За 2021 рік
в закладах первинної ланки та в стаціонарах міських клінічних лікарень
обстежено 4 584 особи, виявлено 186 хворих на туберкульоз. Відсоток виявлення
зріс з 3,0 % за 2020 рік до 4,1 % за 2021 рік.
пп.2.6.
Забезпечення
технічного
обслуговування
обладнання
лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу
На проведення технічного обслуговування лабораторії з мікробіологічної
діагностики туберкульозу передбачено на рік 630,5 тис. грн., укладено 4
договори на загальну суму - 232,0 тис.грн. Проведено та профінансовано в
повному обсязі технічне обслуговування та ремонт оптичного обладнання,
послуги з кваліфікації (валідації) боксів біологічної безпеки, технічне
обслуговування
припливно-витяжної
системи,
ремонт
та
технічне
обслуговування лабораторного обладнання. Здійснення профінансованих заходів
дало можливість забезпечити виконання рекомендацій ВООЗ щодо
попереджувального та поточного обслуговування обладнання лабораторій
протитуберкульозних закладів. Це дозволило:
- підтримувати лабораторне обладнання та вентиляційні системи в
робочому стані;
- отримувати якісні та достовірні результати лабораторних досліджень;
- забезпечувати безпечні умови роботи для персоналу лабораторії (бокси
біологічної безпеки та вентиляційна система).
Пункт 3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього
комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його
хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою
формування прихильності до лікування:
пп.3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного
обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних
матеріалів
На закупівлю рентгенівської плівки та хімічних реактивів для
протитуберкульозної служби за Програмою на рік передбачено 79,1 тис. грн.
Закуплено рентгенплівку на суму 71,5 тис. грн., це дозволило 100 % забезпечити
пацієнтів безкоштовним обстеженням.
пп.3.3 Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на
туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на
амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного
рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства
За 2021 рік на амбулаторному лікуванні перебували 1203 особи. З них
лікувалися за допомогою відео-ДОТ - 659 осіб – 54,8 %; на медико-соціальному
супроводі соціальних працівників БО «100 % життя. Київський регіон» - 377 осіб
– 31,3 %; стаціонар на дому організований соціальними працівниками

КНП «ФТИЗІАТРІЯ» 78 особам – 6,5 %; в ДОТ-кабінетах підрозділів
КНП «ФТИЗІАТРІЯ» - 68 осіб – 5,6 %; в закладах первинної медико-санітарної
допомоги - 21 особа – 1,7 %. Ефективність амбулаторного лікування склала
90,0 % (рекомендації ВООЗ - 85 %), показник перерваного лікування склав 2,5 %
(рекомендації ВООЗ – до 3 %).
пп.3.4. Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз,
орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення
прихильності до лікування та завершення повного курсу
На рік для закупівлі продуктових наборів для соціальної підтримки хворих,
що знаходяться на амбулаторному лікуванні, за Програмою передбачено 4 258,8
тис. грн. Укладено договір на суму 2 999,99 тис. грн. (5 590 продуктових
наборів). Товар поставлено та сплачено у повному обсязі. За звітний період
адресну допомогу отримали 1065 киян.
пп.3.5. Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг
хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної
допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних
та комунікаційних технологій
Показник охоплення хворих 1-4 категорії лікуванням у закладах первинної
медичної допомоги, на супроводі соціальних працівників неурядових організацій
і протитуберкульозних закладів, із застосуванням відео-ДОТ склав 94,3 % (план 90 %).
Пункт 4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛінфекція та ведення поєднаних патологій:
пп.4.2. Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та
тестування на ВІЛ
За 2021 рік обстежено на ВІЛ 664 хворих на туберкульоз, які не знали свій
статус. Показник охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ склав
100 % серед хворих, які потребували даного обстеження. Виявлено 17 хворих на
ВІЛ-інфекцію, показник виявлення склав 2,6 %.
пп.4.3. Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до
профілактичного лікування ко-тримоксазолом
За 2021 рік всього зареєстровано 198 хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.
Показник охоплення хворих профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом
склав 100 %.
Розділ ІІ Системна підтримка та реформа надання послуг
Пункт 3. Інфекційний контроль за туберкульозом:
пп. 3.1. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за
туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на
туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріальнотехнічної бази протитуберкульозних закладів
На виконання заходів на рік передбачено 1 859,8 тис. грн. Поставлено та
профінансовано в повному обсязі на загальну суму 1 385,0 тис. грн.: маски
медичні в кількості 115 000 шт., респіратори – 123 030 шт., лампи бактерицидні –
45 шт. Завдяки ефективному впровадженню заходів з інфекційного контролю за
2021 рік не зареєстровано жодного випадка захворювання на туберкульоз серед
медичних працівників протитуберкульозної служби. Виявлені 4 випадки

захворювання на туберкульоз серед медичних працівників закладів охорони
здоров’я підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я (2020 рік – 7
випадків).
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Інформація про виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки
за 12 місяців 2021 року
1. Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки рішення КМР від 08 грудня 2016 року № 538/1542

2. Найменування виконавця

Найменування заходу

Виконавці

Термін
виконання

1

2

3

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
у тому числі:
Усього
державний
бюджет
інші джерела
бюджет
м.Києва
4
5
6
7

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.
у тому числі:
Усього
державний
бюджет
інші джерела
бюджет
м.Києва
8
9
10
11

Інформація про
виконання заходу

Причини невиконання

12

13

Завдання:
1.

Запобігання поширення ВІЛ серед
ключових груп населення
1.1. Забезпечити групи підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ (далі –
ГПР) комплексним пакетом послуг з
метою запобігання нових випадків
інфікування у т.ч. за стратегією
«зменшення шкоди», зокрема:
1.1.1.людей, які вживають ін'єкційні
наркотики (далі - ЛВІН)
1.1.2.чоловіків, які мають сексуальні
стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)
1.1.3.робітників комерційного сексу (далі
- РКС)
1.2. Забезпечити створення та
розповсюдження інформаційних
матеріалів (соціальної реклами),
спрямованої на запобігання
поширення ВІЛ серед ГПР
1.3. Реалізація нової моделі
профілактичної роботи з метою
виходу на важкодоступні ГПР щодо
інфікування ВІЛ
1.4. Забезпечити функціонування
мобільних амбулаторій для посилення
ефективності профілактичної роботи
громадських організацій
1.5. Здійснити пілотування (2017 р.) та
впровадження (2018-2021 рр.)
преконтактної профілактики (РгЕР)
антиретровірусними препаратами
серед ЧСЧ

НУО
НУО
НУО

45 138,58

0,00

4 050,58

41 088,00

35 755,98

9 489,82

1 938,06

24 328,10

29 974,78

0,00

0,00

29 974,78

22 734,41

5 665,10

0,00

17 069,31

-

-

2017-2021

15 095,59

0,00

0,00

15 095,59

10 137,68

4 208,01

0,00

5 929,67

частково виконано

-

2017-2021

9 033,61

0,00

0,00

9 033,61

8 732,20

0,00

0,00

8 732,20

виконано

-

2017-2021

5 845,58

0,00

0,00

5 845,58

3 864,53

1 457,09

0,00

2 407,44

частково виконано

-

2017-2021

350,00

0,00

0,00

350,00

1 222,93

0,00

0,00

1 222,93

виконано

-

НУО

2017-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2 527,36

0,00

0,00

2 527,36

виконано

НУО проведено консультування
клієнтів та навчання навичкиам
безпечної поведінки, навчання
клієнтів передачі інформації за
принципом "РІВНИЙ-РІВНОМУ"

2017-2021

2 250,00

0,00

0,00

2 250,00

942,25

0,00

0,00

942,25

частково виконано

-

2017-2021

7 803,22

0,00

0,00

7 803,22

587,63

0,00

0,00

587,63

частково виконано

-

2017-2021

635,00

0,00

0,00

635,00

253,97

0,00

0,00

253,97

частково виконано

-

2017-2018

2 336,00

0,00

2 336,00

0,00

6 132,44

3 818,95

842,30

1 471,19

-

-

НУО

НУО

Департамент охорони
здоров’я виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)
(далі - Департамент
охорони здоров'я), НУО
НУО

1.6. Забезпечити ефективну систему
виявлення ВІЛ-інфекції серед
статевих партнерів ЛЖВ та взяття під
медичне спостереження у випадку
виявлення ВІЛ-інфекції
Департамент охорони
1.7. Забезпечити стійкість програми
здоров’я, управління
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ)
охорони здоров’я районних
для людей, які вживають ін'єкційні
в місті Києві державних
наркотики (ЛВІН), за принципом
адміністрацій (далі - УОЗ)
інтегрованої медичної допомоги:

1.7.1. Проведення ремонту приміщень з
метою розширення мережі кабінетів ЗПТ
на базі закладів охорони здоров’я у
Подільському та Святошинському
районах (2017 рік), Дарницькому,
Деснянському, Дніпровському та
Шевченківському районах (2018 рік)

ТОВ «Делойт Консалтінг
Оверсіз Проджектс» (USAID)

1.7.2. Оснащення кабінетів ЗПТ на базі
закладів охорони здоров’я ПМСД у
Святошинському, Солом’янському та
Шевченківському, Подільському,
Дарницькому, Деснянському,
Дніпровському, Печерському та
Шевченківському районах (2018 рік)

Департамент охорони
здоров’я, управління
охорони здоров’я районних в
місті Києві державних
адміністрацій (далі - УОЗ)

1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів
охорони здоров’я, які надають первинну
медико-санітарну допомогу

Департамент охорони
здоров’я, районні управління
охорони здоров’я, ТОВ
«Делойт Консалтінг Оверсіз
Проджектс» (USAID)

1.7.4. Забезпечення препаратами ЗПТ

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

Департамент охорони
здоров’я

Департамент охорони
здоров’я

1.8.2. Забезпечення адаптованими
молочними сумішами для дітей першого
року життя, народжених ВІЛінфікованими матерями
1.8.3.Забезпечення антиретровірусними
препаратами для профілактики передачі
ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Департамент охорони
здоров’я

Охоплення населення послугами з
тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед
представників ГПР щодо інфікування
ВІЛ
2.1. Забезпечити доступне та ефективне
тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та
кабінетах Довіри за принципом
"тестуй та реєструй"
2.2. Проведення міського дня тестування
на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в
закладах охорони здоров'я, що
засновані на комунальній власності
територіальної громади міста Києва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

2 336,00

0,00

2 336,00

0,00

6 132,44

3 818,95

842,30

1 471,19

виконано

за рахунок бюджету м.Києва
проведено закупівлю UA-2021-03-18006476-c (відкриті торги)

2017-2021

1 714,58

0,00

1 714,58

0,00

1 274,99

5,77

1 095,76

173,46

-

-

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

179,23

5,77

0,00

173,46

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

1 714,58

0,00

1 714,58

0,00

1 095,76

0,00

1 095,76

0,00

виконано

за рахунок бюджету м.Києва
проведено закупівлю UA-2021-04-06007507-a (відкриті торги)

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

75,00

0,00

0,00

75,00

80,00

0,00

0,00

80,00

виконано

-

6 279,41

0,00

5 523,01

756,40

8 753,03

399,98

2 693,06

5 659,99

2017-2021

5 486,41

0,00

5 486,41

0,00

5 318,58

77,10

2 693,06

2 548,42

виконано

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

730,90

0,00

0,00

730,90

3 213,59

322,88

0,00

2 890,71

-

-

Департамент охорони
здоров’я

1.8.1. Охоплення вагітних жінок
обстеженням на ВІЛ-інфекцію

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

2017-2018

Департамент охорони
здоров’я

НУО, Київський міський
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей і молоді

2

2.3. Забезпечити високий рівень
результативності профілактичної
роботи громадських організацій в
частині виявлення ВІЛ серед осіб, що
належать до ГПР

Департамент охорони
здоров’я, НУО

Департамент охорони
здоров’я

Департамент охорони
здоров’я, УОЗ, НУО

2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із
застосуванням двох швидких тестів та
оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів
мобільних амбулаторій
2.3.2. Забезпечення участі медичних
працівників у ПТВ на базі громадських
центрів та мобільних амбулаторій
неурядових організацій
2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ,
зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет

НУО

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

Департамент охорони
здоров’я, УОЗ, НУО

Залучення до системи медичного
нагляду людей, які живуть з ВІЛ
(ЛЖВ)
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

0,00

0,00

396,00

715,81

54,62

0,00

661,19

виконано

-

2017-2021

136,90

0,00

0,00

136,90

352,88

0,00

0,00

352,88

виконано

-

2017-2021

198,00

0,00

0,00

198,00

2 144,90

268,26

0,00

1 876,64

виконано

-

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

62,10

0,00

36,60

25,50

220,86

0,00

0,00

220,86

-

-

2017-2021

36,60

0,00

36,60

0,00

76,00

0,00

0,00

76,00

виконано

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

2017-2021

25,50

0,00

0,00

25,50

144,86

0,00

0,00

144,86

виконано

-

25 678,39

0,00

7 331,39

18 347,00

10 415,06

280,56

3 679,80

6 454,70

18 784,84

0,00

687,84

18 097,00

4 452,59

62,13

0,00

4 390,46

-

-

НУО

Департамент охорони
здоров’я

2.5.2. закладів охорони здоров’я
вторинного рівня

396,00

Департамент охорони
здоров’я, УОЗ, НУО

2.4. Проведення якості досліджень з
використанням швидких тестів

2.5.1. закладів охорони здоров’я ПМСД

2017-2021

Департамент охорони
здоров’я

Департамент охорони
здоров’я, УОЗ

3.

Департамент охорони
здоров’я
2017-2021

3.1.1.Проведення підтверджуючих
досліджень у разі отримання
позитивного результату тестування на
ВІЛ

Департамент охорони
здоров’я

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

Департамент охорони
здоров’я

3.1.3.Здійснення медичного наглядуЛЖВ
лікарем інфекціоністом за місцем
проживання
3.1.4. Забезпечення супроводу
соціальними працівниками НУО
представників груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у
них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони
здоров’я, які надають медичну допомогу
у зв’язку із ВІЛ-інфекцією

Департамент охорони
здоров’я

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

Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

687,84

0,00

687,84

0,00

269,92

62,13

0,00

207,79

виконано

відсутьня потреба в закурівлі за
кошти бюджету м.Києва,
поставляється за рахунок державного
бюджету та іншиш коштів (НСЗУ та
гуманітарна допомога)

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

2017-2021

18 097,00

0,00

0,00

18 097,00

4 182,67

0,00

0,00

4 182,67

частково виконано

-

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

Департамент охорони
здоров’я, УОЗ, НУО

2017-2021

694,30

0,00

694,30

0,00

235,67

0,00

235,67

0,00

виконано

враховууючи залишки виробів
мед.призначення (закупівля 2020
року) потреба закладу на 2021 рік для
забезпечення виконання заходу (
бюджет м.Києва) складає 254,50
тис.грн.

2017-2021

2 037,11

0,00

2 037,11

0,00

1 447,12

218,43

481,29

747,40

-

-

2017-2021

29,70

0,00

29,70

0,00

855,86

218,43

25,03

612,40

виконано

2017-2021

15,28

0,00

15,28

0,00

90,99

0,00

17,07

73,92

виконано

2017-2021

294,65

0,00

294,65

0,00

250,00

0,00

200,42

49,58

виконано

за рахунок бюджету м.Києва
проведена закупівля UA-2021-05-28006715-b

2017-2021

1 438,28

0,00

1 438,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

виконано

Враховуючи залишки виробів
медичного призначення асигнування
заходу на 2021 рік за рахунок
бюджету м.Києва не передбачено

Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

259,20

0,00

259,20

0,00

250,27

0,00

238,77

11,50

виконано

за рахунок бюджету м.Києва
проведена закупівля UA-2021-08-13004028-b

Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

3 912,14

0,00

3 912,14

0,00

4 279,68

0,00

2 962,84

1 316,84

-

-

Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

135,00

0,00

135,00

0,00

449,50

0,00

130,00

319,50

виконано

Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

3.2. Забезпечити діагностику
опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при
взятті під медичний нагляд

Департамент охорони
здоров’я

3.3. Забезпечити клініко-лабораторне
обстеження ЛЖВ при взятті під
медичний нагляд у зв’язку із ВІЛінфекцією у Київському міському
центрі профілактики та боротьби зі
СНІДом у тому числі:

Департамент охорони
здоров’я

3.3.1. діагностика вірусних гепатитів В і C

Департамент охорони
здоров’я

3.3.2. діагностика сифілісу
3.3.3. гематологічні та біохімічні
дослідження

Департамент охорони
здоров’я
Департамент охорони
здоров’я

3.3.4. імунологічні дослідження на
визначення CD4

Департамент охорони
здоров’я

3.3.5. забезпечення вакуумними
системами для забору крові
(вакутайнери)
3.4. Забезпечити профілактику та
лікування опортуністичних інфекцій у
ЛЖВ
3.4.1. профілактика туберкульозу
3.4.2. профілактика пневмоцистної
пневмонії
3.4.3. профілактика криптококозу
3.4.4. профілактика атипових
мікобактеріозів
3.4.5. лікування опортуністичних
інфекцій
3.5. Забезпечити навчання та підвищення
кваліфікації лікарів-інфекціоністів
закладів охорони здоров’я вторинного
рівня надання медичної допомоги з
питань діагностики та лікування ВІЛінфекції/СНІДу
Охоплення людей, які живуть з ВІЛ,
антиретровірусною терапією
4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ
до антиретровірусної терапії (АРТ)

324,00

0,00

324,00

0,00

648,84

0,00

312,00

336,84

виконано

Департамент охорони
здоров’я
Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

16,20

0,00

16,20

0,00

336,70

0,00

16,20

320,50

виконано

2017-2021

19,20

0,00

19,20

0,00

359,20

0,00

19,20

340,00

виконано

Департамент охорони
здоров’я

2017-2021

3 417,74

0,00

3 417,74

0,00

2 485,44

0,00

2 485,44

0,00

виконано

за рахунок бюджету м.Києва
проведена закупівля UA-2021-05-25010636-b (відкриті торги)

2017-2021

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у
України, зокрема в м.Києві

160 335,00

0,00

0,00

160 335,00

40 356,12

15 704,90

0,00

24 651,22

2017-2021

150 144,00

0,00

0,00

150 144,00

28 910,67

14 577,79

0,00

14 332,88

-

-

2017-2021

150 144,00

0,00

0,00

150 144,00

28 910,67

14 577,79

0,00

14 332,88

частково виконано

-

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

Департамент охорони
здоров’я

4

Департамент охорони
здоров’я

4.1.1. Продовження та залучення до АРТ
пацієнтів, які перебувають під медичним
наглядом в Київському міському центрі
профілактики та боротьби зі СНІДом

Департамент охорони
здоров’я

4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І
ряду) лікарями-інфекціоністами за
місцем проживання пацієнта

Департамент охорони
здоров’я

4.1.3. Видача антиретровірусних
препаратів за місцем проживання
пацієнта

Департамент охорони
здоров’я

4.2. Покращення матеріально-технічної
бази кабінетів інфекційних
захворювань (КіЗ)
4.2.1. Проведення ремонтних робіт

4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря
(ПК, принтер, ліцензоване програмне
забезпечення)
4.3. Оптимізувати процес видачі
антиретровірусних препаратів (далі АРВП) шляхом запровадження
рецептурної безкоштовної видачі
ЛЖВ антиретровірусних препаратів
через аптечну мережу (2017 р. пілотний проект)

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

Департамент охорони
здоров’я

2017-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Департамент охорони
здоров’я

2017-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров’я

2017-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017-2021

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

річний показник

2017-2021

9 691,00

0,00

0,00

9 691,00

11 445,45

1 127,11

0,00

10 318,34

виконано

-

36 621,82

0,00

36 333,82

288,00

5 371,96

2 288,05

2 425,05

658,86

36 333,82

0,00

36 333,82

0,00

5 371,96

2 288,05

2 425,05

658,86

-

-

виконано

Потреба на 2021 рік в закупівлі
виробів медичного призначення для
визначення рівня вірусного
навантаження (ВН) ) відсутня.
Поставляється за рахунок
Державного бюджету.

-

-

Департамент охорони
здоров’я

Департамент охорони
4.4. Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ
здоров’я, Київський міський
(насамперед представників груп
центр соціальних служб для
підвищеного ризику щодо
сім’ї, дітей і молоді
інфікування ВІЛ) силами НУО та
Київського міського центру
соціальних служб для дітей, сім’ї і
молоді для отримання АРТ

Досягнення високої ефективності
лікування у людей, які живуть з ВІЛ та
отримують антиретровірусну терапію
(АРТ)
5.1. Забезпечити клініко-лабораторний
моніторинг та оцінку ефективності
АРТ (згідно клінічного протоколу)

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.
Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

5.

Департамент охорони
здоров’я
2017-2021

Департамент охорони
здоров’я
2017-2021

5.1.1. Визначення рівня вірусного
навантаження (ВН)

21 206,57

0,00

21 206,57

0,00

1 141,72

892,29

0,00

249,43

Департамент охорони
здоров’я
2017-2021

11 808,56

0,00

11 808,56

0,00

1 662,51

1 395,76

0,00

266,75

виконано

2017-2021

793,18

0,00

793,18

0,00

325,41

0,00

325,41

0,00

виконано

2017-2021

2 016,26

0,00

2 016,26

0,00

1 688,97

0,00

1 546,29

142,68

виконано

2017-2021

509,25

0,00

509,25

0,00

553,35

0,00

553,35

0,00

виконано

за рахунок бюджету м.Києва
проведена закупівля UA-2021-05-28006715-b та UA-2021-08-19-004952-a

2017-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування
заходу Програмою
не передбачене.

-

5.1.2. Визначення рівня CD4
Департамент охорони
здоров’я

5.1.3. Гематологічні дослідження
5.1.4. Біохімічні дослідження крові

5.1.5. Діагностика опортуністичних
інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції

5.2. Здійснювати соціальний супровід
ЛЖВ, груп підвищеного ризику

Департамент охорони
здоров’я
Департамент охорони
здоров’я

Київський міський центр
соціальних служб для дітей,
сім’ї і молоді, НУО

Потреба на 2021 рік в закупівлі
виробів медичного призначення для
визначення рівня CD4 відсутня.
Поставляється за рахунок
Державного бюджету.
враховуючи залишки (закупівля
2020р) за рахунок бюджету м.Києва
проведена закупівля UA-2021-05-280067715-b (відкриті торги)
за рахунок бюджету м.Києва
проведена закупівля UA-2021-05-280067715-b (відкриті торги)

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

Департамент охорони
здоров’я

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих
- виконаних
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:

2017-2021

288,00

0,00

0,00

288,00

0,00

0,00

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін
спеціальний
усього
загальний фонд
фонд
238 345,0
17 530,60
220 814,40

Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги

0,00

54
39
30
274 053,20

0,00

53 238,80

220 814,40

100 652,15

28 163,31

3. Аналіз виконання програми за видатками
в цілому

Заступник директора –
начальник управління економіки

0,00

Проведені видатки за звітний період
загальний спеціальний
усього
фонд
фонд
100 652,15
10 735,97
89 916,18

усього
-137 692,85

Відхилення
загальний
фонд
-6 794,63

спеціальний
фонд
-130 898,22

Дмитро КУЦОПАЛ
Василь ЖИВОТЕНЮК

10 735,97

61 752,87

не виконано

Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у
України, зокрема в м.Києві

Звіт про виконання результативних показників
Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 −2021 роки
за 12 місяців 2021 року
Група
Одиниця
Назва результативного показника
результативних
виміру
2
1
3
4
І. Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва:
Завдання програми:
Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення
Забезпечити групи
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ (далі –
тис. грн.
ГПР) комплексним
Витрат
пакетом послуг з метою
кількість ЛВІН, які отримали послуги
людей, які вживають
з профілактики ВІЛ
ін'єкційні наркотики (далі кіл-ть осіб
ЛВІН);
Продукту
вартість комплексного пакету послуг
на одного представника групи ЛВІН
тис. грн.
Ефективності
на рік
динаміка частки ЛВІН, які охоплені
послугами з профілактики ВІЛ
%
відносно базового показника – 50%
Якості
від оціночної чисельності
чоловіків, які мають
сексуальні стосунки із
тис. грн.
чоловіками (далі - ЧСЧ); Витрат
Назва заходу

1
1,1

1.1.1

1.1.2

Значення показника
план
факт
5
6

Відхилення
фактичного
7

10 137,68

-4 957,91

30000

30050

50

0,5

0,34

-0,16

Річний показник

86,71

89,2

2,46

Показник виконаний.Частка осіб, які охоплені
профілактичними програмами впродовж звітного періоду
2021 року становить 89,2 %

9 033,61

8 732,20

-301,41

Кошти включають Державний бюджет, глобальний фонд,
Solidarite SIDA, Path, MPact Global Action

кіл-ть осіб

24000

19878

-4122

вартість комплексного пакету послуг
на одного представника групи ЧСЧ
на рік

тис. грн.

0,38

0,4

0,00

Річний показник

%

Ефективності
Показник якості
1.2.

тис. грн.

Витрат

Продукту

Забезпечити створення та
розповсюдження
інформаційних матеріалів
(соціальної реклами),
спрямованої на
запобігання поширення
Витрат
ВІЛ серед ГПР

Показник виконаний. Показник визначений на підставі
звітів НУО за 12 місяців 2021 : ГО "Клуб Еней", ВБФ
"Дроп ін Центр",БО "100 Відсотків життя" та КМЦ
Соцслужб.

кількість ЧСЧ, які отримали послуги
з профілактики ВІЛ

72,07

61,73

-10,34

Частка осіб, які були охоплені профілактичними
програми впродовжзвітного періоду 2021 становить 61,7
% від оціночної чисельності ЧСЧ. Основна причина
недовиконання показника є зменшення НГО, які
працюють у Києві. Запланований показник формувався із
розрахінків охоплення 4 неурядових організацій, на
сьогоднішній час працюють у місті Києві дві організації

5 845,58

3 864,53

-1 981,05

Кошти включають Державний бюджет, глобальний фонд

Якості
1.1.3

Кошти включають Державний бюджет, місцевий бюджет
за програмою "Діти.Сімя.Столиця", Глобальний фонд,
СCDC, Solidarite SIDA, Path, MPact Global Action

15 095,59

Показник недовиконаний.Основна причина
недовиконання показника є зменшення організацій, які
працюють з даною групою. Плановий показник закладася
із розрахунку чотирьох органійзацій, на сьогоднішній час
працюють 2 організації.Звіти сформовані на підставі двох
організацій: ГО "Альянс.Глобал" та БО "100% життя.
Київський регіон". Охоплення показника становить 82,8
% від планового річного показника

динаміка частки ЧСЧ, які охоплені
послугами з профілактики ВІЛ
відносно базового показника – 58%
від оціночної чисельності
робітників комерційного
сексу (далі - РКС)

8

% виконання

Продукту

Ефективності

Причина невиконання

кількість РКС, які отримали послуги
з профілактики ВІЛ
вартість комплексного пакету послуг
на одного представника групи РКС
на рік
динаміка частки РКС, які охоплені
послугами з профілактики ВІЛ
відносно базового показника – 56%
від оціночної чисельності

Показник виконаний. Показник сформований на підставі
звітів двох організацій: ГГО "Клуб Еней" та ВБО
"Конвіктус Україна".

кіл-ть осіб

8900

12270

тис. грн.

0,66

0,31

-0,35

Річний показник

%

84,00

84,0

0,04

Частка осіб, які впродовж звітного періоду були охоплені
профілактичними програми становить 84 % від оціночної
чисельності РКС

тис. грн.

350,00

1 222,93

3370

-350,00

Кошти ДБ та Глобального фонду

100,0

100,0

82,8

61,7

100,0

100,0

Показник якості
1.3.

відсоток охоплення ГПР
інформаційними матеріалами з
питань запобігання інфікування ВІЛ

Впроваджувати нові
моделі профілактичної
роботи з метою виходу на
важкодоступні ГПР щодо
Витрат
інфікування ВІЛ

розробка та впровадження нових
заходів направлених на досяжність
важкодоступних ГПР, маршрут
пацієнта, тощо

%

30

90

0

тис. грн.

0,00

2 527,36

2 527,36

кіл-ть осіб

2

2

0,00

%

80

98,9

18,65

тис. грн.

2 250,00

942,25

-1 307,75

Продукту
Показник якості
1.4

збільшення частки осіб з числа ГПР,
які охоплені профілактичними
послугами з питань ВІЛ

Забезпечити
функціонування мобільних
амбулаторій для
посилення ефективності
Витрати
профілактичної роботи
громадських організацій

Показник якості
1.5.

Здійснити пілотування та
впровадження
преконтактної
профілактики (РгЕР)
антиретровірусними
препаратами серед ЧСЧ:

Показник якості:

Забезпечити ефективну
систему виявлення ВІЛінфекції серед статевих
партнерів ЛЖВ та взяття
під медичне
спостереження у випадку
виявлення ВІЛ-інфекції

Показник у звітному виконаний. За звітами НГО за
звітний період було впроваджено 2 моделі
профілактитчної роботи з метою виходу на важкодоступні
ГПР до інфікування ВІЛ :
1). " Виявлення
випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування серед
дорослих чоловіків";
2). Виявлення випадків
ВІЛ серед ключових груп до інфікування, зокрема серед
підлітків та молоді. Кількість осіб, які пройли тестування
на ВІЛ становить 3562 осіб; 900 осіб пройли тестування
на сифиліс; туберкульоз - 2945 осіб; Вірусний гепатит С2621;
Загальна кількість осіб, з ключових груп ризику
уразливих до інфікування ВІЛ, які були охоплені
профілактичними програмами у звітному періоді
становить 98,9 % або 59 170 осіб

100,0

78,2

Кошти інших джерел

Показник виконаний. У м.Києві у 2021 функціонує 5
мобільних амбулаторій, зокрема мобільна амбулаторія
закріплена за організаціями: ВБО"Конвіктус Україна",
ВБФ "Дроп ін Центр", Фундація АнтиСНІД-США(AHF)2; МБФ "Альянс громадського здоров'я". Кількість осіб,
які скористалися МА узвітному періоді становить 6 810
осіб, з них обстежено на ВІЛ - 4250 особи, виявили
антитіла у 102 осіб. Всі клієнти МА були перенаправлекні
до КМЦ СНІДу на дообстеження та подальше медичне
спостереження

кіл-ть

5

5

0,00

вартість забезпечення діяльності 1
мобільної амбулаторії на рік
відсоток представників ГПР, які
мають доступ до послуг мобільної
амбулаторії відносно базового 35%

тис. грн.

465

188,5

-276,55

%

60

77,3

17,26

тис. грн.

7 803,22

587,63

-7 215,59

кіл-ть

9720

1111

-8609

Показник виконаний. Протягомт звітного періоду 2021 р.
доконтактну профілактику отримали 1111 осіб.

тис. грн.

0,80

0,5289

-0,27

Річний показник

%

29,2

3,3

-25,85

відсоток осіб, які отримують доконтактну профілактику
від оціночної чисельності становить 3,3%

тис. грн.

635,00

253,97

-381,03

Кошти ДБ та Глобального фонду

виконано

Річний показник
Показник виконаний. Відсоток представників ключових
груп ризику, які мали доступ до МА 77,3 %

виконано

Кошти інших джерел

Витрат
Продукту
Показник
ефективності

1.6.

виконаний

Кошти інших джерел

забезпечення функціонування
мобільних амбулаторій, автомобіль

Продукту
Ефективності

Показник виконаний. Протягом звітного періду
інформаційними матеріалами було охоплено 72450 осіб
або 90% осіб від планового показника ключових груп
уразливих до інфікування ВІЛ.

Витрат

кількість ЧСЧ, які отримали
преконтактну профілактику
витрати на проведення 1 курсу
преконтактної профілактики
динаміка зміни частки ЧСЧ, які
отримують преконтактну
профілактику інфікування ВІЛ від
оціночної чисельності ЧСЧ,
порівняно з базовим рівнем – 0%

виконаний

3,3

Продукту

Ефективності

Показник якості:
1.7.

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Забезпечити стійкість
програми замісної
підтримувальної терапії
(ЗПТ) для людей, які
вживають ін'єкційні
наркотики (ЛВІН), за
принципом інтегрованої
медичної допомоги
Проведення
ремонту

тис.грн

270

285

15,00

Показник виконаний. За даними сероепідмоніторингу
було виявлено 285 ВІЛ-інфікований партнер, всі 100%
охоплено медичним наглядом.

2,35

0,89

-1,46

Показник занижений, із-за недовиконання показника,
виявлення та охоплення медичним спостереженням

90

100,35

10,35

Показник виконаний. За звітний період було виявлено
антитіла у 285 статеві партнери ЛЖВ. Всіх виявлених
взято під медичне спостереження у ЗОЗ м. Києва.

2 336,00

6 132,44

3 796,44

100,0

виконано

Кошти ДБ, Місцевого бюджету та інші кошти

Витрат

приміщень з метою
розширення мережі
кабінетів ЗПТ на базі
закладів охорони здоровя
Оснащення кабінетівс ЗПТ
на базі закладів охорони
здоровя ПМСД у
Святошинському,
Соломянському та
Шевченківському,
Подільському,
Дарницькому,
Деснянському,Дніпровськ
ому, Печерському районах
(2018 рік)
Витрат
Реалізація ЗПТ на базі
закладів охорони здоров,
які надають первинну
медико-санітарну
допомогу
Продукту
Ефективності
Показник якості:

1.7.4

кількість статевих партнерів ЛЖВ,
яких було взято під медичне
кіл-ть осіб
спостереження
середній обсяг витрат на
забезпечення залучення 1 статевого
тис.грн
партнера ЛЖВ до медичного
спостереження
динаміка зміни частки статевих
партнерів ЛЖВ, яких взято під
медичне спостереження у разі
%
виявлення ВІЛ серед осіб зазначеної
категорії, %. Базовий показник – 20%

Захід був виконаний у 2017-2018 роках

тис.грн

0,00

0,00

0,00

Захід був виконаний у 2017-2018 роках

кіл-ть осіб

0,00

0,00

0,00

Захід був виконаний у 2017-2018 роках

виконано

тис. грн.

0,00

0,00

0,00

Захід був виконаний у 2017-2018 роках

виконано

%

0,00

0,00

0,00

Захід був виконаний у 2017-2018 роках

виконано

тис. грн.

2 336,00

6 132,44

3 796,44

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ,
всього осіб, з них:

кіл-ть осіб

1800

2670

870,00

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ
за кошти Державного бюджету
кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ
за інші кошти
кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ
за кошти бюджету міста Києва
середні витрати на забезпечення ЗПТ
на 1 хворого на рік

кіл-ть осіб

1400

1273

-127,00

кіл-ть осіб

0

1279

1279,00

кіл-ть осіб

400

118

-282,00

тис. грн.

1,30

2,30

1,00

кількість оснащених кабінетів ЗПТ
на базі закладів охорони здоров’я
ПМСД
середнія вартість оснащення кабінету
ЗПТ
динаміка кількості районів, де
запроваджено ЗПТ на базі закладів
охорони здоров’я ПМСД. Базовий
рівень – 0

забезпечення препаратами
Витрат
ЗПТ

Продукту
Продукту
Продукту
Продукту
Ефективності

виконано

Показник виконанний. 1351 особа отримує ЗПТ у
приватних клініках м.Києва; 1319 осіб у комунальних
закладах м. Києва
90,9 % отримують за кошти Державного бюджету від
планового річного показника
47,9 % отримують за кошти з Інших джерел, у т.ч. власні
кошти
29,5 % пацієнтів отримують за кошти місцевого бюджету
від планого програмного показника
Річний показник

виконано
90,9
виконано
12,0

Якість

1.8.

Забезпечити реалізацію
заходів, спрямованих на
досягнення елімінації
передачі ВІЛ від матері до
Витрат
дитини

охоплення вагітних жінок
обстеженням на ВІЛінфекцію
1.8.1

1.8.2

Продукту
забезпечення
адаптованими молочними
сумішами для дітей
першого року життя,
народжених ВІЛПродукту
інфікованими матерями

Ефективності

1.8.3

забезпечення
антиретровірусними
препаратами для
профілактики передачі
ВІЛ-інфекції від матері до
Продукту
дитини

Якості

1.9

Розвиток людських
ресурсів: Забезпечити
навчання соціальних
працівників та волонтерів
НУО, психологів, інших
співробітників, які
Витрат
залучені до надання

%

35

тис.грн

1 714,58

46,18

1 274,99

11,18

Показник виконаний. Відсоток охоплення ЗПТ від
кількості осіб, які знаходяться під диспансерним
наглядом внаслідок вживання інєкційних наркотиків
становить 46,18

Кошти місцевого бюджету

78,2

100,0

охоплення вагітних жінок
обстеженням на ВІЛ-інфекцію

кіл-ть осіб

37500

29 315

-8185,00

кількість дітей першого року життя,
народжених ВІЛ-інфікованими
матерями, які забезпечені
адаптованими молочними сумішами,
осіб

кіл-ть осіб

300

164

-136,00

Річний показник виконаний частково, проте охоплено
100% від потребуючих.Основна причина недовиконання є
зменшення пологів серед ВІЛ-інфікованих вагітних,
відповідно і зменшений показник народжених малюків

тис.грн

5,72

8

2,06

вартість вигодування 1 дитини,
народженої від ВІЛ-інфікованої
жінки на рік, тис. грн.

кількість дітей, які народжені від ВІЛінфікованих жінок, які забезпечені
антиретровірусними препаратами для кіл-ть осіб
профілактики передачі ВІЛ-інфекції
від матері до дитини

зменшення рівня передачі ВІЛінфекції від матері до дитини. Базове
значення показника – 4,6% (2014 р.)

300

164

виконано

-439,59

Показник недовиконаний.Протягом звітного періоду
загалом було обстежено 29315 вагітних жінок, з
урахуванням 24918 жінок обстежено вперше. У 50
зразках крові, були виявленні антитіла до ВІЛ. Основна
причина невиконання показника, тенденція щодо
зменшення кількості вагітних у м.Києві загалом

-136,00

Річний показник
Плановий показник недовиконаний. Охоплено 100 % від
потребуючих немовлят. Протягом звітного періоду
народилось 164 динити, всі отримали профілактику АРТ
препаратами. Причина недовиконання показника є
зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок.

%

0,5

1,28

0,78

Індикатор розраховується згідно вимог наказу МОЗ
України від 03.08.2012 №612 "Про затвердження форм
первинної облікової документації та звітності з питань
моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від
матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення".
Визначається на підставі оцінки когорти дітей звітного
(позаминулого) року - дітей, народжених від ВІЛінфікованих матерів у 2019 році. Показник 2020 року
буде вирахований у ІІІ кварталі 2022 року

тис.грн

75

80

5,00

Показник сформований на підставі звіту ВБО "Дроп ін
Центр"

32

2,00

Показник виконаний. 32 соціальні працівники пройшли
навчання з комплексних профілактичних послуг груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

2,50

0,00

витрати дещо знижені за рахунок проведення навчання на
базі організації

106,7

16,67

Показник виконаний

кількість осіб, які пройшли навчання
з надання комплексних
30
кіл-ть осіб
профілактичних послуг ГПР у щодо
інфікування ВІЛ
витрати на проведення навчання на
Ефективності
2,5
тис.грн
рік
збільшення частки соціальних
працівників, які пройшли навчання
Якості
90
%
відносно базового рівня 70%
Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ
Продукту

2

динаміка зміни частки ЛВІН, які
охоплені ЗПТ від кількост осіб, які
перебувають під диспансерним
наглядом унаслідок вживання
опіоїдів, відносно базового
показника 2016 року –16,9%

100,0

виконано

виконано

2.1.

Забезпечити доступне та
ефективне тестування
населення на ВІЛ у ЗОЗ та
кабінетах Довіри за
принципом "тестуй та
Витрат
реєструй"

тис.грн

5 486,41

5 318,58

-167,83

Ефективності
Якості

Якості

2.2

Проведення міського дня
тестування на ВІЛінфекцію (щомісяця) в
закладах охорони здоров'я,
що засновані на
комунальній власності
територіальної громади
Продукту
міста Києва

Якості

2.3.

2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.4.

Забезпечити високий
рівень результативності
профілактичної роботи
громадських організацій в
Витрат
частині виявлення ВІЛ
серед осіб, що належать до
ГПР
Тестування на ВІЛінфекцію із застосуванням
двох швидких тестів та
Продукту
оптимізації аутріч
маршрутів, маршрутів
мобільних амбулаторій
Запезпечення участі
медичних працівників у
ПТВ на базі громадських
центрів та мобільних
амбклаторій неурядових
Ефективності
організацій

Залучення до тестування
на ВІЛ, зокрема ЧСЧ,
через мережу інтернет
Проведення якості
досліджень з
використанням швидких
тестів

Якості

кіл-ть осіб

60000

93 377

33377,00

кількість виявлених випадків ВІЛінфекції
середня вартість виявлення 1 ЛЖВ у
ЗОЗ
відсоток позитивних результатів
тестування на ВІЛ-інфекції, %
динаміка частки ЛЖВ, які знають
свій ВІЛ-статус від оціночної
чисельності ЛЖВ, відносно базового
рівня - 47%
проведення міського дня тестування
на ВІЛ-інфекцію на рік, одиниць

кіл-ть осіб

1980

1 474

-506,00

тис.грн

1,86

3,61

1,75

%

3,30

1,6

-1,72

Відсоток позитивних результатів 0,6 %

%

90,3

80

-10,46

Частка осіб, які живуть з ВІЛ і знають свій Віл-статус
становить 80,0%

кіл-ть

12

21

9,00

За звітний період було 21 виїздів командою КМЦ СНІДу.

%

0

100

0,00

Кількість осіб, які були обстеженні на ВІЛ 3651осіб

тис.грн

730,90

3 213,59

2 482,69

Кошти ДБ та інших джерел

Показник виконаний частково, річного звіту за 12 міс
2021 року, обстежено загалом 86814 особи, у 1793 осіб
виявлено позитивний результат. З них вперше отримано
ВІЛ- статус 399 осіб. Всі особи (100%) охоплено мединим
спостереженням

динаміка кількості людей, які
обстежені під час проведення
міського дня тестування на ВІЛінфекцію (базовий показник – 0),
осіб

кількість осіб з числа ГПР, у яких
було діагностовано ВІЛ на базі НУО

вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа
ГПР на базі НУО

результативність (або відсоток
позитивних результатів) тестування
ГПР на ВІЛ-інфекцію, %

кіл-ть осіб

6290

399

-5891,00

тис.грн

0,12

8

7,94

Річний показник

Кількість ЧСЧ, яких було залучено до тестування на ВІЛ
за звітний період 11 302 осіб. Загалом за звітний період
було обстежено 41 320 осіб з груп підвищеного ризику
(код: 101, 102, 103, 104, 105). Виявлено антитіла у крові у
706 осіб

%

тис.грн
Витрат
Продукту
Якості

Плановий показник виконаний. Протягом звітного
періоду на базі ЗОЗ (первинна, вторинна, третинна ланки)
обстеженно швидкими тестами 93377 осsб. Загалом у
Києві згідно "Звітної форми №1 квартальної" обстежено
на ВІЛ-інфекцію 240677осіб, з них швидкими тестами
108244 осіб.
У 1197 зразках крові, було виявлені антитіла до ВІЛ., З
них вперше отримали діагноз ВІЛ - 1104 особи.
показник дещо завищений із-за низької кількості
обстежених протягом звітного періоду

кількість людей, які обстежені на
ВІЛ-інфекцію
Продукту
Продукту

Кошти ДБ, Бюджета м. Києва та інших джерел

кіл-ть
Забезпечено належного рівню якості
досліджень з використанням
швидких тестів

%

10

1,7

-8,30

0,00

0,00

0,00

15

15

0,00

Показник виконаний.

0,00

За результатами проведеної роботи будуть оприлюднені
результати зовнішньої оцінки якості

0

100

виконано

74,4

77,7

виконано

2.5.

Забезпечити навчання
медичних працівників
навичкам ПТВ, для
проведення скринінгу
населення на ВІЛ на базі: Витрат
2.5.1 закладів охорони здоров’я
Витрат
ПМСД

Продукту
Ефективності
Якості

кількість лікарів закладів охорони
здоров’я вторинного та третинного
рівня, які впродовж року пройшли
навчання з питань застосування у
Продукту
практиці навичок з ПТВ
Ефективності
середні витрати на навчання 1 лікаря
динаміка кількості закладів охорони
здоров’я вторинного та третинного
Якості
рівня, які здійснюють скринінг
населення на ВІЛ, %
Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ
3
3.1 Запровадити ефективну
Проведення підтверджуючих
систему залучення до
досліджень у разі отримання
системи медичного
позитивного результату тестування
нагляду осіб, у разі
на ВІЛ
виявлення у них ВІЛВитрат
інфекції при зверненні за
медичною допомогою та
при тестування на базі
громадських організацій
3.1.1 Проведення
підтверджуючих
досліджень у разі
отримання позитивного
результату тестування на
Витрат
ДБ
ВІЛ

Продукту

62,10

220,86

158,76

Кошти інших джерел.

тис.грн

36,60

76,00

39,40

Кошти інших джерел

30

30

0,00

Показник виконаний. За даними звітів громадських
організацій 30 медичних працівників пройшли навчання у
рамках проекту Health Link.

1,22

2,5

1,31

Річний показник

99,9

100

0,10

Річний показник виконаний. 100 відсотків закладів
ПМСД здійснюють обстеження на ВІЛ швидкими тестами

тис.грн

25,50

144,86

119,36

Кошти інших джерел

кіл-ть осіб

20

168

148,00

Показник виконаний. За даними звітів НГО 168 осіб
пройшли навчання у межах проекту Healthtink.

1,28

0,86

-0,41

Показник річний

кількість лікарів закладів охорони
здоров’я ПМСД, які впродовж року
пройшли навчання з питань
кіл-ть осіб
застосування у практиці навичок з
ПТВ
середні витрати на навчання 1 лікаря,
тис.грн
тис. грн
динаміка кількості закладів охорони
здоров’я ПМСД, які здійснюють
%
скринінг населення на ВІЛ, %

2.5.2 закладів охорони здоров’я
Витрат
вторинного рівня

Продукту
Витрат

тис.грн

кількість осіб, якім проведено
лабораторне підтвердження ВІЛінфекції (за кошти Державного
бюджету), осіб
МБ
кількість осіб, якім проведено
лабораторне підтвердження ВІЛінфекції за кошти бюджету м. Києва,
осіб
кількість зареєстрованих нових
випадків ВІЛ-інфекції

тис.грн
%

95,9

100

4,10

Показник виконаний. 100 відсотків закладів вторинного
та третинного рівнів здійснюють обстеження на ВІЛ
швидкими тестами

тис.грн

0,00

62,13

62,13

Річний показник

тис.грн

0,00

62,13

0,00

Кошти ДБ

кіл-ть осіб

0

1598

1598,00

тис.грн

687,84

0,00

-687,84

кіл-ть осіб

1980

0

-1980,00

Річний показник.Показник не виконаний .Всі
підтверджувальні аналізи здійснювались за кошти ДБ
поставки 2019-2020р

Якості
Якості

середні витрати на реєстрацію 1
випадку ВІЛ-інфекції
динаміка показника охоплення ЛЖВ
від кількості виявлених осіб, %
загальна чисельність ЛЖВ, які
знають свій статус

виконано

виконано

виконано

виконано

кіл-ть осіб

1800

1258

-542,00

Показник виконаний частково. За звітний період було
вперше зареєстровано 1258 випадків ВІЛ, у т.ч. 154
дитини на моніторингу. Однією із причин недовиконання чстково викоано
показника є відставання у темпах виявлення ВІЛ серед
населення

тис.грн

91,00

0,05

-90,95

Річний показник невиконаний

%

91

85,3

-5,70

кіл-ть осіб

24200

15837

-8363,00

Продукту
Ефективності

Показник виконаний.. Плановий показник у програму не
закладений, проте даний показник був профінансований
за рахунок централізованих поставок (2019-2020рр) з ДБ,
було проведено підтверджувальні аналізи у 1599 осіб. У
повному обсязі діагностику підтверджуючих аналізів було
проведено за кошти ДБ

виконано

Річний показник невиконаний. Основна причина
частково виконаний
недовиконання, є довиявлення ВІЛ-інфікованих осіб
80,0% ( 15 837 осіб від оціночної чисельності 19 837
людини) знають свій статус і знаходяться під медичним
77,7
спостереженням

Якості
3.1.2

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

Якості

3.1.3

Здійснення медичного
нагляду ЛЖВ лікарем
інфекціоністом за місцем
проживання

Продукту

Якості

Забезпечення супроводу
соціальними працівниками
НУО представників груп
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ (у разі
3.1.4 виявлення у них ВІЛВитрат
інфекції) до закладів
охорони здоров’я, які
надають медичну
допомогу у зв’язку із ВІЛінфекцією

Продукту
Ефективності
Якості
3.1.5. Скорочення термінів
взяття ЛЖВ під медичний
нагляд у разі виявлення
ВІЛ-інфекції
Продукту
Якості
3.2.

динаміка частки ЛЖВ, які знають
свій ВІЛ-статус (від оціночної
чисельності ЛЖВ), відносно
базового рівня - 47%

кількість осіб, у яких діагностовано
ВІЛ-інфекцію під час перебування на
стаціонарному лікуванні
динаміка частки ЛЖВ, яких було
взято на диспансерний облік з
приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше
діагностованих у ЗОЗ. Базовий
показник – 18%.
кількість ЛЖВ з вперше
встановленим діагнозом, які взяті під
медичне спостереження лікаремінфекціоністом за місцем
проживання
динаміка частки осіб, які
спостерігаються з приводу ВІЛінфекції за місцем проживання (на
базі КІЗ) від кількості ЛЖВ,
зареєстрованих на даній
адміністративно-територіальній
одинці. Базовий показник – 0%

кількість ЛЖВ з числа ГПР, які
звернулися за направленням НУО
для отриманням допомоги
вартість витрат на супровід ЛЖВ до
закладу медичного здоров’я
динаміка частки ЛЖВ, які звернулися
до закладу за направленням НУО.
Базовий показник 60%.
кількість ЛЖВ, яких було взято під
медичний нагляд у день первинного
звернення з приводу діагностованої
ВІЛ-інфекції
динаміка частки ЛЖВ, яких було
взято під медичний нагляд впродовж
1 дня Базовий показник – 5%

Ефективності

кількість ЛЖВ, які обстежені на
опортуністичні інфекції при взятті
під медичний нагляд
середня вартість лабораторного
обстеження на опортуністичні
інфекції 1 первинного пацієнта

90,3

80

-10,46

Основна причина невиконання показника, є відставання у
темпах виявлення і взяття під медичне спостереження

77,7

Показник виконаний.Протягом звітного періоду під час
перебування на стаціонарному лікування було виявлено у
726 осіб антитіла до ВІЛ-інфекції. У 383 (52,8%) особах,
діагноз ВІЛ-інфекція встановлено вперше у житті, решта
47,2% (343) осіб ,антитіла до ВІЛ, виявили повторно (
дубляж), це пацієнти, які вже знаходяться під медичним
спостереженням;

виконано

Показник виконаний.100% охоплення ЛЖВ, з вперше
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція

виконано

кіл-ть осіб

0

383

383,00

%

95

100,0

5,00

кіл-ть осіб

1584

1104

-480,00

Впродовж звітного періоду 2021 р було взято під
медичне спостереження за місцем проживання з вперше
встановленим діагнозом ВІЛ - 1104 особи

55,7

%

80

75

-5,00

Показник виконаний частково. Показник у повному
обсязі неможливо подати із-за міграційних процесів у
розрізі адміністативних районів міста Києва

87,5

тис.грн

Забезпечити діагностику
опортуністичних інфекцій
Витрат
у ЛЖВ при взятті під
медичний нагляд

Продукту

%

18 097,00

4 182,67

-13 914,33

Кошти інших джерел

Показник невиконаний.Протягом звітного періоду 399
осіб були перенаправленні працівниками НГО до
медичного закладу для дообстеження та підтвердження
діагнозу ВІЛ-інфекція

кіл-ть осіб

1100

399

-701,00

тис.грн

18,28

10,5

-7,80

Річний показник

%

90

100,0

10,00

Показник виконаний.100 % осіб, звернулися та були взяті
під медичне спостереження з приводу ВІЛ-інфекції

виконано

Показник невиконаний.Протягом звітного періоду,
1258осіб з вперше встановленим діагнозом були взяті під
медичне спостереження у день первинного звернення до
медичного закладу. Всі хто звернулися, були взяті під
медичне спостереженняу день первиного звернення

89,2

кіл-ть осіб

1 411

1 258

-153,00

%

80

100

20,00

тис.грн

694,30

235,67

-458,63

кіл-ть осіб

180

202

22,00

тис.грн

3,86

1,167

-2,69

Показник виконаний.100% охоплення у день первиного
звернення пацієнта до медичного закладу
враховууючи залишки виробів мед.призначення
(закупівля 2020 року) потреба закладу на 2021 рік для
забезпечення виконання заходу ( бюджет м.Києва)
складає 254,50 тис.грн.
Показник виконаний.Протягом звітного періоду 2021
року , діагноз СНІД було встановлено 202 особам, всі
вони були обстежені на наявність опортуністичних
інфекцій

26,2

виконано

112,2

Якості

динаміка частки ЛЖВ, які обстежені
на опортуністичні інфекції від числа
взятих під медичний нагляд. Базовий
рівень показника – 30%

Забезпечити клініколабораторне обстеження
ЛЖВ при взятті під
медичний нагляд у зв’язку
Витрат
із ВІЛ-інфекцією у
Київському міському
центрі профілактики та
боротьби зі СНІДом у
тому числі:
3,3,1 діагностика вірусних
гепатитів В і С
3,3,2 діагностика сифілісу

Показник виконаний. Частка осіб, які обстежені на
опортуністичні інфекції, з числа вперше взятих під
медичне спостереження становить 18 %, охоплені 100%
всіх пацієнтів, які клінічні показання до обстеження на
опортуністичні інфекції

%

10

18,2

8,20

тис.грн

2 037,11

1 447,12

-589,99

Клініко-лабораторне обстеження у повному обсязі
проводять за кошти МБ попередніх років

-696,00

Показник невиконаний. 100% охоплення клініколабораторним моніторингом при взятті під медичне
спостереження. Основна причина невиконання
показника, зменшення кількоств виявлених ВІЛпозитивних осіб

виконано

3.3.

Продукту

3.3.3

гематологічні та біохімічні
дослідження
Ефективності

3.3.4

імунологічні дослідження
на визначення СД4

Якості

забезпечення вакумними
Якості
системами для забору
3.3.5 крові (вакутайнери)
Забезпечити профілактику
та лікування
Витрат
опортуністичних інфекцій
3.4.
у ЛЖВ, з них:
3.4.1 профілактика
туберкульозу

кіл-ть осіб
кількість ЛЖВ, які охоплені клініколабораторним обстеженням
середня вартість клініколабораторного обстеження 1 ЛЖВ
при взятті під медичний нагляд
динаміка охоплення клініколабораторним обстеженням ЛЖВ
при взятті під медичний нагляд.
Базовий рівень показника 80%
динаміка охоплення клініколабораторним обстеженням ЛЖВ
при взятті під медичний нагляд.
Базовий рівень показника 80%

Продукту

Продукту

кількість ЛЖВ, які отримали
профілактику пневмоцистної
пневмонії

1104

1,13

1,3

0,18

Показник занижений, і-за зменшення кількості ЛЖВ,
яким було проведено клініко лабораторне обстеженян від
планового показника

%

100

100

0,00

Показник виконаний. Охоплено 100 % від потребуючих
клініко лабораторним моніторингом, або 1104 осіб, які
були взяті під медичне спостереження у звітному періоді

виконано

%

100

100

0

Показник виконаний. Вакумними системами забезпечено
100%

виконано

3 912,14

4 279,68

367,54

Продукту
3.4.4

профілактика атипових
мікобактеріозів

Продукту

3.4.5 лікування опортуністичних
Продукту
інфекцій

Ефективності

Якості

кількість ЛЖВ, які отримали
профілактику криптококозу
кількість ЛЖВ, які отримали
профілактику атипових
мікобактеріозів
кількість ЛЖВ, які отримали
лікування опортуністичних інфекцій
середня вартість профілактики і
лікування опортуністичних інфекцій
на 1 ЛЖВ на рік, тис. грн.
динаміка частки ЛЖВ, які охоплені
профілактикою та лікуванням
опортуністичних інфекцій за кошти
бюджету міста Києва. Базовий рівень
показника - 10%

Показник виконаний. Профілактику туберкульозу
отримали 1377 особи, що на 627 осіб більше
запланованого показника. Охоплено всіх ЛЖВ у кого
були клінічні показання до профілактики
опортуністичних інфекцій. Охоплення показника
відповідаєж звітному періоду
Показник виконаний. Протягом звітного періоду
профілактику пневмоцистної пневмонії отрмали у пятеро
більше осіб, чим плановий показник. Профілактикою
охоплено 100% потребуючих
Показник виконаний.У двічі більше осіб отримали
профілактику криптококозу, від планового показника.
Профілактикою охоплено 100% які мали клінічні
показання.

750

1377

627,00

кіл-ть осіб

500

2718

2218,00

кіл-ть осіб

20

46

26,00

кіл-ть осіб

20

25

5,00

Показник виконаний. Охоплено 125% які мали клінічні
показання до профілактики атипових мікобактеріозівю.

виконано

кіл-ть осіб

240

1370

1130,00

Показник виконаний. 1370 осіб отримали лікування
опортуністичних інфекцій за кошти місцевого бюджету.

виконано

тис.грн

0,06

0,8

0,71

Річний показник

%

75

94

19,00

Показник виконаний. 93,7% осіб отримали лікування та
профілактику за кошти місцевого бюджету

3.4.3
профілактика
криптококозу

Лікування ОІ проводилось за кошти МБ із залишків
минулого року та коштів інших джерел

кіл-ть осіб

3.4.2
профілактика
пневмоцистної пневмонії

55,2

тис.грн

тис.грн

кількість ЛЖВ, які отримали
профілактику туберкульозу

1800

виконано

виконано

виконано

виконано

3.5.

4

4.1

4.1.1

Забезпечити навчання та
підвищення кваліфікації
лікарів-інфекціоністів
закладів охорони здоров’я
вторинного рівня надання Витрат
медичної допомоги з
питань діагностики та
лікування ВІЛінфекції/СНІДу

тис.грн

кількість лікарів-інфекціоністів
закладів охорони здоров’я
вторинного рівня надання медичної
кіл-ть осіб
допомоги які пройшли навчання з
питань діагностики та лікування ВІЛПродукту
інфекції/СНІДу, осіб
Ефективності
середня вартість навчання
тис.грн
динаміка показника відсотка лікарівінфекціоністів ЗОЗ вторинного рівня
надання медичної допомоги, які
Якості
%
мають відповідну підготовку з питань
діагностики та лікування ВІЛінфекції/СНІДу. Базовий рівень – 3%
Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією
Прискорити розширення
доступу ЛЖВ до
Витрат
тис.грн
антиретровірусної терапії
(АРТ)
Продовження та залучення
до АРТ пацієнтів, які
перебувають під медичним
наглядом в Київському
Продукту
кіл-ть осіб
міському центрі
чисельність ЛЖВ, які отримують
профілактики та боротьби
АРТ
зі СНІДом

250,00

0,00

-250,00

Із-за введення карантинних заходів навчання проводилось
онлайн

40

49

9,00

Показник виконаний. 49 осіб пройшли навчання у рамках
проекту Healthtink.

6,25

0

-6,25

Річний показник

100

100

0,00

Показник виконаний. Охоплено 100% навчанням
медичних працівників, які потребували

150 144,00

28 910,67

-121 233,33

4.1.2

Призначення АРТ
(базових схем І ряду)
лікарями-інфекціоністами
за місцем проживання
Продукту
пацієнта

Якості

4.1.3

Видача антиретровірусних
препаратів за місцем
Продукту
проживання пацієнта
Якості

4.2.

4.1.1

Покращення матеріальнотехнічної бази кабінетів
Витрат
інфекційних захворювань
(КіЗ)
Проведення ремонтних
Витрат
робіт

Кошти ДБ та інших джерел
Показник невиконаний. Чисельність ЛДЖВ, які
отримують лікування становить 12930осіб, з них 990 осіб
знаходяться на лікуванні у ДУ «Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН
України). Основна причина недовиконання є відставання
у темпах виявлення ВІЛ-інфікованих пацієнтів та велика
міграція у розрізі країни
Показник невиконаний. Протягом звітного періоду у
100% осіб, яким вперше встановлено діагноз ВІЛінфекція, та переведеним із інших регіонів, повторно
взятих під медичне спостереження було призначено
лікування АРТ. Основна причина є недовиявлення ВІЛінфікованих пацієнтів

12930

-8874

кіл-ть осіб

1600

1206

-394

тис.грн

6,89

2,2

-4,65

Річний показник

%

90

81,5

-8,60

Показник невиконаний.Частка, осіб які знають свій ВІЛстатус і отримують лікування АРТ становить 81,5

84,0

число ЛЖВ, яким було призначено
базові схеми АРТ за місцем
проживання, осіб
динаміка частки ЛЖВ з числа
вперше виявлених, яким призначено
АРТ лікарем-інфекціоністом за
місцем проживання. Базовий рівень
показника – 0%

кіл-ть осіб

1 550

1 104

-446,00

Показник невиконаний. Всім пацієнтам із вперше
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція, було призначено
бахові схеми лікування АРТ

71,2

%

75

100,00

25,00

Показник виконаний.100% ЛЖВ з числа вперше
виявлених, призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за
місцем проживання.

виконано

число ЛЖВ, які отримують АРТ за
місцем проживання, осіб
динаміка частки ЛЖВ, які
отримують препарати АРТ за місцем
проживання. Базовий рівень
показника – 40%

кіл-ть осіб

19 602

12 930

-6672,00

Показник виконаний.Всі пацієнти, які виявили бажання
отримувати АРТ за місцем проживання

виконано

%

81

101,25

20,25

Показник виконаний

виконано

тис.грн

0,00

0,00

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

тис.грн

0,00

0

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

Продукту

Якості

виконано

21804

чисельність ЛЖВ, яким призначено
АРТ, осіб

Ефективності

виконано

середня вартість річного курсу АРТ
для одного ЛЖВ, тис. грн.
динаміка частки людей, які знають
свій позитивний ВІЛ-статус, і
отримують лікування (відносно
базового показника 60,7%)

84,0

75,4

Продукту
Ефективності
Якості

4.2.2

Модернізація робочого
місця лікаря (ПК, принтер,
Витрат
ліцензоване програмне
забезпечення)
Продукту

Ефективності
Якості
4.3.

кількість модернизованих КіЗів,
одиниць
середня вартість модернізації 1
робочого місця лікаря-інфекціоніста,
тис. грн.
% модернізованих КіЗ, від
запланованого Базовий показник - 0

Оптимізувати процес
видачі антиретровірусних
препаратів (далі - АРВП)
шляхом запровадження
рецептурної безкоштовної
Витрат
видачі ЛЖВ
антиретровірусних
препаратів через аптечну
мережу (2017 р. - пілотний
проект)

Продукту

Ефективності
Якості
4.4.

кількість модернизованих КіЗів,
одиниць
середня вартість ремонтних робіт 1
КіЗ
% відремонтованих КіЗ, від
запланованого Базовий показник - 0
Модернізація робочого місця лікаря
(ПК, принтер, ліцензоване програмне
забезпечення)

Забезпечити соціальний
супровід ЛЖВ
(насамперед
представників груп
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ) силами Витрат
НУО та Київського
міського центру
соціальних служб для
дітей, сім’ї і молоді для
отримання АРТ

кількість аптечних закладів та
чисельність ЛЖВ, які отримують у
них АРВП (моніторинг
запровадження)
середня вартість послуг на 1 ЛЖВ на
рік для отримання препаратів в
аптеці
динамика частки ЛЖВ, які
отримують ліки через аптечну
мережу, %. Базовий рівень - 0%

кіл-ть осіб

0

0

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

тис.грн

0,00

0

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

%

0

0

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

тис.грн

0,00

0,00

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

кіл-ть осіб

0

0

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

тис.грн

0,00

0,00

0,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

%

100

0

-100,00

показник виконано у 2017-2020 рр

виконано

тис.грн

500,00

0,00

-500,00

Не потребує затрат коштів

кіл-ть

15

15

0,00

показник виконаний. Охоплено всі заклади аптечної
мережі у м. Києві

тис.грн

0,10

0

-0,10

Не потребує додаткових витрат

%

23

11,3

-11,94

Показник невиконаний. 11,3% осіб, які виявили
отримувати препарати у аптечній мережі. Охоплено 100%
від потребуючих.

тис.грн

кіл-ть осіб

9 691,00

11 445,45

1 754,45

Кошти ДБ та інших джерел

14 520

12 945

-1575,00

показник невиконаний. Всі пацієнти, які отримують
лікування АРТ, отримують соціальний супровід.
Охоплення 100% від потребуючих. Охоплення показника
відповідає звітному періоду

кількість ЛЖВ, які отримують
соціальний супровід
річна вартість соціального супроводу
0,66
0,88
тис.грн
Ефективності
1 ЛЖВ,
динаміка показника охоплення ЛЖВ,
які перебувають під медичним
спостереженням, соціальним
Якості
60,0
81,5
%
супроводом відносно базового рівня
– 44%
5.
Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію
5.1. Забезпечити клініколабораторний моніторинг
та оцінку ефективності
Витрат
тис.грн
36 333,82
5 371,96
АРТ (згідно клінічного
протоколу)
чисельність ЛЖВ, у яких визначено
5.1.1 Визначення рівня
вірусного навантаження
рівень вірусного навантаження, осіб
19550
0
кіл-ть осіб
(ВН)
Продукту
(МБ)
Продукту

0,22

Річний показник

21,50

Показник виконаний.81,5 % осіб, які знають свій ВІЛстатус і знаходяться під медичним спостереженням
отримали соціальний супровід. Охоплення 100% від
потребуючих

-30 961,86

Кошти ДБ та інших джерел

-19550,00

Показник невиконаний. Аналіз вірусне навантаження
проводять за централізовані поставки з ДБ.

виконано

49,1

89,2

виконано

чисельність ЛЖВ, у яких визначено
рівень вірусного навантаження, осіб
(ДБ)

кіл-ть осіб

0

12974

12974,00

кіл-ть осіб

20000

11449

-8551,00

кіл-ть осіб

44800

20920

-23880,00

кіл-ть осіб

48400

25394

-23006,00

кіл-ть осіб

1500

1587

87,00

Показник виконаний.За звітний період охоплено 1587
(100%) які мали показання до діагностики
опортуністичних інфекцій.

тис.грн

1,67

0,07

-1,59

Показник невиконаний.

%

95

95,0

0,00

Показник виконаний. У 95% (12 331 осіб) вірусне
навантаження не визначається

тис.грн

0,00

0,00

0,00

Соціальний супровід ЛЖВ здійснюється, проте розподіл
коштів неможливо розділити з іншими заходами

кіл-ть осіб

1 080

1 258

178,00

Показник виконаний. 100% охоплення соціальним
супроводом. Охоплення показника відповідає звітному
періоду

116,5

%

95

90

-5,00

Показник невиконаний. Результати утримання на рівні
спостерігаються на рівні 90%

90,0

тис.грн

288,00

кіл-ть осіб

5

тис.грн

%

Продукту

5.1.2 Визначення рівня CD4
5.1.3
Гематологічні
дослідження

Продукту

чисельність ЛЖВ, у яких визначено
рівень CD4, осіб

Продукту

чисельність ЛЖВ, яким проведено
гематологічні дослідження, осіб

5.1.4
Біохімічні дослідження
крові
Продукту
5.1.5 Діагностика
опортуністичних інфекцій
при прогресуючій ВІЛінфекції
Продукту

Ефективності
Якості
5.2

Здійснювати соціальний
супровід ЛЖВ, груп
підвищеного ризику

Витрат

Продукту

Якості
5.3.

6.

чисельність ЛЖВ, яким проведено
біохімічні дослідження крові, осіб
чисельність ЛЖВ, які охоплені
діагностикою опортуністичних
інфекцій при прогресуючій ВІЛінфекції, осіб
середня вартість клініколабораторного супроводу АРТ на рік
1 ЛЖВ, тис. грн.
частка ЛЖВ, у яких досягнуто
невизначуваного рівня вірусного
навантаження (< 40 РНК копій/мл)
відносно базового рівня 85%

кількість ЛЖВ з числа нових
випадків серед осіб груп
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, які охоплені
соціальним супроводом для
динаміка частки ЛЖВ, які
утримуються на лікуванні впродовж
12 місяців від початку лікування.
Базовий рівень – 85%

Розвиток людських
ресурсів: Забезпечити
підвищення кваліфікації
медичних працівників,
залучених до надання
Витрат
медичної допомоги ЛЖВ,
шляхом стажування у
провідних практиках
міжнародних партнерів
кількість лікарів, які підвищили
кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу, та
надають кваліфіковану допомогу
Продукту
ЛЖВ
середні витрати на підвищення
Ефективності
кваліфікації лікаря,
динаміка частки лікарів, які пройшли
стажування з числа тих, що надають
Якості
допомогу ЛЖВ. Базовий рівень –
12%
Реалізаціяв Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві

кіл-ть осіб

Продукту

кількість розроблених нормативних
актів, проектів рішень

Показник невиконаний. Плановий показник
відсутній.Проте, за звітний період охоплено 12974
(100%) осіб від потребуючих.Основна причина
недовиконання показника є зміна нормативних
документів.

57,2

46,7

52,5

105,8

виконано

-288,00

Показник впродовж звітного періоду не виконаний

невиконаний

0

-5,00

Показник не виконаний. Основна причина введення
карантиних заходів

невиконаний

11,50

0,00

-11,50

Показник не виконаний. Основна причина введення
карантиних заходів

невиконаний

33,00

0,00

-33,00

Показник не виконаний. Основна причина введення
карантиних заходів

невиконаний

-14,00

Показник невиконаний. У звітному періоді було оновлено
маршрут ВІЛ-інфікованого пацієнта, маршрут пацієнта
скринінгу на ВІЛ-інфекцію на первиному, вторинному та
третинному рівнях. Розроблено та впроваджено два
документа стандартної операційної процедури (СОП):
Індексне обстеження на ВІЛ-інфекцію; Відстеження
пацієнтів, які знаходяться під медичним спостереженням.

18

0,00

Показник невиконаний.За звітний період охоплено 11449
(100%) осіб від потребуючих. Основна причина
недовиконання показника є зміна нормативного
документа.
Показник невиконаний.За звітний період
охоплено20920(100% ) від потребуючих. Основна
причина недовиконання показника є зміна нормативного
документа
Показник невиконаний.За звітний період охоплено
25394(100%) від потребуючих. Основна причина
недовиконання є зміна нормативних документів.

виконано

4

Ефективності
Якості
Загалом результативних
показників
Кількість виконаних
результативних показників
Кількість невиконаних
результативних показників
Відсоток виконання
результативних показників
-

відсоток прийнятих до виконання
нормативних актів або рішень від
розроблених
динаміка відсотка прийнятих до
виконання нормативних актів або
рішень порівняно з попереднім
роком

%

100

100

0,00

Показник виконаний

виконано

%

100

100

0,00

Показник виконаний

виконано

123
73
50
59,3

Заступник директора –
начальник управління економіки
Начальник відділу первинної
медико-санітарної допомоги

Дмитро КУЦОПАЛ
Василь ЖИВОТЕНЮК

Звіт про досягнення індикарорів програми
за 12 місяців 2021 року
Міської цільової програми Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки
Значення індикатора програми
Назва результативного показника

Одиниця виміру

1

2

план

факт

3

4

Відхилення
фактичного
значення від
планового ("+"
або "-")

Причина недосягнення індикаторів програми

5

6

Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної
чисельності), які знають свій ВІЛ-статус

Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛстатус, отримують лікування
Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують
лікування, мають пригнічене вірусне навантаження

Кількість досягнутих індикаторів програми
Кількість недосягнутих індикаторів програми
Відсоток досягнутих індикаторів програми

Заступник директора –
начальник управління економіки

Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги

%

90,3

80

-10,3

Основна причина недовиконання індикатора, є
зменшення кількості обстежених на ВІЛ-інфекцію та
виявлення ВІЛ-позитивних осіб, у звязку із введенням
карантиних заходів COVID-19

%

90,0

81,5

-8,5

Показник недовиконаний на 8,5%. Основна причина
відставання у темпах виявлення та взяття під медичне
спостереження.

%

90,0

95,0

5

1
2
33,3

Дмитро КУЦОПАЛ
Василь ЖИВОТЕНЮК

Показник виконаний. Перевищення планового
показника на 5 %

Додаток 7
До порядку розроблення та затвердження
та виконання міських цільових програм
у місті Києві
Пояснювальна записка до звіту
про хід виконання
Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021рр
за 2021 року
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми,од
Всього
Виконаних
Невиконаних
59
41
18

Відсоток виконаних
заходів
69,49

1.1.
Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (5-7)
Захід 1.1.1. Кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ (охоплено послугами
30050 осіб, плановий показник 30 000)
Захід 1.1.3. Кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ (охоплено послугами
12270 осіб, плановий показник 8 900)
Захід 3.1.5. Кількість ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження у день первинного
звернення з приводу діагностовано ВІЛ-інфекції - 1258 (100%) дорослих ЛЖВ, було взято під
медичне спостереження у день первинного звернення
Захід 3.4.2 Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ
(охоплено 5536 осіб, плановий показник 1530)
Захід 5.1.5 Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції (охоплено
2871 осіб, плановий показник 1700 осіб)
1.2.Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів (5-7)
Захід 2.3. Забезпечення високого рівеня результативності профілактичної роботи
громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР.
Показник виконаний на 6,3%. Основна причина недовиявлення ВІЛ-інфікованих серед груп
підвищеного ризику у зв’язку із введенням карантиних заходів COVID-19
Захід 3.1.2. Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз
ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікування у ЗОЗ – охоплення медичним
спостереженням складає 52,8%. Основні причини низького % диспансеризації є дублювання
вже виявлених ВІЛ-позитивних пацієнтів, мешканці інших регіонів та пацієнтів, яких
неможливо ідентифікувати
1.3.

Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники

Кількість результативних
показників

Відсоток
виконаних
результативни
х показників,
%

Індикатори програми

Кількість індикаторів
програми,од

Відсоток
досягнутих
індикаторі
в
програми,
%

Всьог
о

Виконани
х

Невиконани
х

%

Всьог
о

Виконани
х

Невиконани
х

Відсоток
виконаних
заходів

123

73

50

59,3

3

1

2

33,3

Програма містить 123 результативних показників, з них кількісних показників - 54, показників
ефективності – 28, показник якості – 41.
У звітному періоді у Розділ 1 «Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення» було
виконано 10 кількісних показників із 11. Показник виконання становить 90,9%. Основний показник,
якого не вдалось досягнути це - охоплення чоловіків, які мають статеві контакти із чоловіками
профілактичними програмами (82,8%)
Розділ 2 «Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед
представників ГПР щодо інфікування ВІЛ» виконано 5 кількісних показників із 7. Показник
виконання становить 71,4%. Основні показники, яких не вдалось досягнути, кількість осіб, у яких було
діагностовано ВІЛ на базі НГО, основна причина невиконання показників, є впровадження карантиних
заходів, результатом якого є зменшення кількості обстежених на ВІЛ, виявлених ВІЛ-позитивних
осіб.
Розділ 3 «Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ» виконано 9 (52,9%)
кількісних показників із 17. Основні причини невиконання показників у розділі, це зменшення
кількості взятих загалом на диспансерний нагляд, та недобір кількості осіб охоплених медичним
спостереженням у КІЗ за місцем проживання.
Розділ 4 «Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією» Розділ містить 8
кількісних показників, 4 (50,0%) з яких виконано. Основна причина недовиконання показника є
зменшення кількості обстежених на ВІЛ-інфекцію та виявлених ВІЛ-інфікованих осіб на фоні
впровадження карантиних заходів пов’язаних із COVID-19.
Розділ 5 «Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують
антиретровірусну терапію» виконано 6 (75%) кількісних показника із 8. При формуванні планового
показника, згідно Наказу МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків» закладалось чотирьохразове
обстеження на рік. Згідно Наказу МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового
Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики
ВІЛ-інфекції" обстеження за вище вказаними показниками здійснюється один раз на рік (при потребі
двічі). Основна причина недовиконання показників є зміна нормативних документів. Основна причина
недовиконання показників є зміна нормативних документів.
Розділ 6 «Реалізація Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві» було розроблено та
проваджено 4 нормативні акти, всі документи були прийняті до виконання.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до інформації про хід виконання Міської цільової програми протидії
епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки за 2021 рік.
Міською цільовою програмою протидії епідемії ВІЛ-інфекції 2017-2021 роки
затвердженою рішенням КМР від 08 грудня 2016 року № 538/1542 - (далі Програми)
на 2021 рік затверджено орієнтовний обсяг фінансування 274 053,20 тис. грн. у тому
числі:
Плановий обсяг фінансування на 2021 рік відповідно до затвердженої
Програми складає:
- Бюджет м. Києва - 53 238,80 тис. грн. (затверджено Програмою); (обсяг
бюджетних асигнувань на виконання заходів Програми затверджений в рішенні
про бюджет м. Києва на 2021 рік становить - 17 530,60 тис.грн.);
Враховуючи відсутність потреби в закупівлі виробів медичного призначення для
визначення рівня вірусного навантаження (ВН п.5.1.1 Програми) та для визначення
рівня (CD4 п.5.1.2 Програми) – (медичні вироби поставлялись за рахунок коштів
Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.) кошти на зазначені цілі в
рішенні про бюджет м. Києва не передбачені.
- Державний бюджет України – Програмою не передбачене фінансування на
2021 рік у зв’язку із закінченням Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Разом з тим, за звітній період
отримано у натуральному вигляді товарів (медикаменти та вироби медичного
призначення) за рахунок централізованих поставок Державного бюджету.
- Кошти інших джерел (Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом і малярією, Pepfar та з інших джерел) на 2021 рік - 220 814,40 тис. грн.
За 12 місяців 2021 року на забезпечення реалізації заходів Програми
залучено з різних джерел 100 652,15 тис. грн.
зокрема:
- за рахунок бюджету м. Києва проведено закупівлі та підписано договорів на
загальну суму – 10 735,97 тис.грн. (касові видатки), що забезпечило 100% потребу
в медикаментах та виробах медичного призначення.
з них:
підписано договорів
1. адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛінфікованими матерями – 1 095,76 тис.грн.;
2. забезпечення препаратами ЗПТ – 842,30 тис. грн.;
3. швидкі тести та тест-системи ІФА – 2 693,06 тис.грн.;
4. діагностика опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний
нагляд – 235,67 тис.грн.;
5. діагностика вірусних гепатитів В і C та діагностика сифілісу – 42,10
тис.грн.;
6. гематологічні та біохімічні дослідження для забезпечення клініколабораторного обстеження ЛЖВ - 200,42 тис.грн.;
7. вакуумні системи для забору крові – 238,77 тис.грн.;
8. лікування опортуністичних інфекцій – 2 962,84 тис.грн.;
9. гематологічні дослідження крові – 325,41 тис.грн.;
10. діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції –
553,35 тис.грн.;
11. біохімічні дослідження крові - 1 546,29 тис.грн.

отримано
виробів
медичного
призначення
на
загальну
суму – 10 735,97 тис.грн. Зобов’язання за договорами виконано в повному обсязі.
У 2021 році на закупівлю виробів медичного призначення для визначення рівня
вірусного навантаження (ВН) (п.5.1.1 Програми) (на суму 21 206,57 тис.грн.) потреба
відсутня. Поставку здійснено за рахунок коштів Державного бюджету (централізовані
поставки 2018-2019рр.). У 2021 році забезпечено проведенням обстеження 100% осіб,
що потребували.
У 2021 році на закупівлю виробів медичного призначення для визначення рівня
CD4 (п.5.1.2 Програми) (на суму 11 808,56 тис.грн.) потреба відсутня. Поставку
здійснено за рахунок коштів Державного бюджету (централізовані поставки
2018-2019рр.). У 2021 році забезпечено проведенням обстеження 100% осіб, що
потребували.
- з державного бюджету фінансування на 2021 рік не передбачено, проте за
звітній період отримано у натуральному вигляді товарів (медикаменти та вироби
медичного призначення) на суму – 28 163,31 тис.грн., за рахунок централізованих
поставок Державного бюджету 2018-2019рр. (КНП «КМКЛ №5» – 18 448,51 тис.грн.;
КНП «КМНКЛ Соціотерапія» - 2 600,30 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 12 місяців 2021 року отримано послуг,
медикаментів та виробів медичного призначення (Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом і малярією, Pepfar , НСЗУ, Нealthlink, AHF Ukraine та з інших
джерел) на суму - 61 752,87 тис.грн.
1.ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ВІЛ СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Показник 1.1. Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі –
ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у
т.ч. за стратегією «зменшення шкоди»
На 2021 рік на виконання заходу передбачено кошти інших джерел - 29 974,78 тис.
грн; фактично отримано за 12 місяців 2021 року у натуральному вигляді товарів та послуг
на суму 17 069,31 тис.грн.
Фінансування заходу на 2021 рік за рахунок бюджету м. Києва не передбачено
Програмою.
Державний бюджет: фінансування на 2021 рік не передбачено програмою, проте
отримано у натуральному вигляді виробів медичного призначення на 5 665,10 тис.грн (
НУО ВБО "Конвіктус Україна", НУО ВБФ "Дроп ін Центр", НУО ГО «Клуб»ЕНЕЙ»).
Кількість осіб з ГПР, які отримали послуги впродовж звітного періоду 2021 року
складає 62 198 осіб, що становить 98,9 % від планової річного показника (62 900 осіб) груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
(Комплексний пакет послуг включає : роздаточних матеріалів : презервативи –1 096 024
одиниць, шприци та голки – 2 890 303 одиниць, лубриканти; надання цільових, освітніх та
комунікаційних послуг, скринінг на туберкульоз(анкета), консультування з питань замісної
підтримувальної терапії, консультування
з профілактики передозувань, репродуктивного
здоров’я, попередження гендерного насильства, тощо)

з них:
п.1.1.1.. Охоплення комплексним пакетом послуг «Людей, які вживають ін’єкційні
наркотики (ЛВІН)»

12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

Державний бюджет
0
4 208,01
100
План річний 30 000
Факт
– 30050
Бюджет м. Києва
0
0
0
Охоплення,% – 100
Інші кошти у т.ч. за
15 095,59
5 929,67
39,3
програмою
«Дім.Сімя.Столиця»
Показник виконаний. Кількісний показник сформований на підставі звітів
неурядових організацій ВБФ "Дроп ін Центр", ГО"Клуб Еней", БО «100 відсотків життя.
Київський регіон», ВБО «Конвіктус Україна» та Київського міського центру соціальних
служб. Охоплено 100% ЛВІН які потребували пакету профілактичних послуг. Показник
виконання становить 100%, що відповідає звітному періоду.
п.1.1.2. Охоплення комплексним пакетом послуг «Чоловіки, які мають сексуальні
стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)».
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний 24 000
Факт – 19 878
Бюджет м. Києва
0
0
0
охоплення,% – 82,8
Інші кошти
9 033,61
8 732,20
96,6
Показник виконання становить 82,8%. Основна причина недовиконання показника є
зменшення організацій, які працюють з даною групою. Плановий показник закладався із
розрахунку чотирьох організацій, на сьогоднішній час працюють 2 організації. ГО
"Альянс.Глобал" та БО "100% життя. Київський регіон". Відповідно показник сформований
на підставі звітів вищевказаних організацій.
п.1.1.3. Охоплення комплексним пакетом послуг «Робітники комерційного сексу
(далі - РКС)»
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
1 457,09
100
План річний- 8900
Факт - 12270
Бюджет м. Києва
0
0
0
Охоплення,% – 137,8
Інші кошти
5 845,58
2 407,44
41,2
Показник виконаний. Кількісний показник сформований на підставі двох
громадських організацій (ВБО "Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней"). Охоплено 100% РКС
які потребували пакету профілактичних послуг
Показник 1.2. Забезпечення створення та розповсюдження інформаційних матеріалів
(соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний
бюджет
Бюджет м. Києва

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0

0

0
350,00

0
1 222,93

Кількісні показники
%

0

План річний– 30%
Факт – 92,2 %
%, виконання - 100

0
Збільшено у
Інші кошти
3,5 рази
Розповсюджено соціальну рекламу на - 1 222,93 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,).
Показник виконано. Впродовж звітного періоду було охоплено інформаційними
матеріалами 74 250 осіб або 92,2% від оціночної чисельності ГПР. Показник визначений
на підставі звітів НУО за звітний період.
Показник 1.3. Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на
важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 2
Факт – 2
Бюджет м. Києва
0
0
0
% виконання - 100
Інші кошти
0
2 527,36
100
Показник виконаний. Розроблено та впроваджено 2 заходи: Розроблена та
впроваджена нова модель профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР до
інфікування ВІЛ
1. «Виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування серед дорослих
чоловіків»;
2. Виявлення випадків ВІЛ серед ключових груп до інфікування, зокрема серед
підлітків та молоді.
Впровадження вищезазначених моделей, дало змогу охопити тестуванням на ВІЛінфекцію 3562 осіб. Особи у яких виявили ВІЛ (54 осіб) були перенаправлені на лікування
до медичного закладу. Також було обстежено 900 осіб на сифіліс, 2945 – туберкульоз, 2621вірусний гепатит С.
Показник 1.4. Забезпечення функціонування мобільних амбулаторій (далі - МА) для
посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 5
Факт – 5
Бюджет м. Києва
0
0
0
% виконання - 100
Інші кошти
2 250,00
942,25
41,9
Кількісний показник виконаний. У 2021 функціонувало 5 мобільних амбулаторій,
зокрема мобільна амбулаторія закріплена за організаціями: ВБО"Конвіктус Україна", ВБФ
"Дроп ін Центр", Фундація АнтиСНІД-США(AHF)-2; МБФ "Альянс громадського
здоров'я". Кількість осіб, які скористалися МА у звітному періоді становить 6 810 осіб, з
них обстежено на ВІЛ – 4250 особи, виявили антитіла у 102 осіб. Всі клієнти МА були
перенаправленні до КМЦ СНІДу на дообстеження та подальше медичне спостереження.

Показник 1.5 Впровадження преконтактної профілактики антиретровірусними
препаратами серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний– 900
Факт
– 1111
Бюджет м. Києва
0
0
0
виконання, % – 123,4
Інші кошти
7 803,22
587,63
7,5
Показник виконаний. Кількісний плановий показник згідно програми становить 9
720 осіб. Забезпеченість АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики
здійснюється згідно централізованого розподілу МОЗ України, плановий показник якого є
900 осіб. Кількість ЧСЧ, які отримали доконтатну профілактику впродовж 2021 року
становила 1111 особи (або 123,4% від планового показника осіб).
Показник 1.6 Забезпечення ефективної системи виявлення ВІЛ-інфекції серед
статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення
ВІЛ-інфекції.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 270
Факт – 285
0
0
0
Бюджет м. Києва
Виконання, % – 105,5
635,00
253,97
39,9
Інші кошти
Показник виконаний. Протягом звітного періоду було виявлено 285 статевих
партнерів ЛЖВ, всіх охоплено медичним спостереженням. Показник виконання
становить 105,5 %.
Показник 1.7. Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ)
для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої
медичної допомоги:
У бюджеті м. Києва: передбачено фінансування на 2021 рік - 2 336,00 тис. грн.
Проведено закупівлю UA-2021-03-18-006476-c (відкриті торги) та підписано договір на
суму 842,30 тис. грн. (потреба закладу на 2021 рік), поставлено препаратів за договором на
842,30 тис. грн. За договорами зобов’язання виконані в повному обсязі;
Кошти державного бюджету та кошти інших джерел не передбачені на 2021 рік. З
урахуванням централізованих поставок (2018-2019рр) Державного бюджету отримано
препаратів у натуральному вигляді на суму - 3 818,95 тис. грн.;
отримано препаратів у натуральному вигляді за рахунок коштів інших джерел на
суму – 1 471,19 тис. грн.
а саме:
п.1.7.1 Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на
базі закладів охорони здоров’я ПМСД. Кабінети ЗПТ запроваджено у 9 районах
м. Києва. Захід виконаний впродовж 2017-2018 років
п. 1.7.2. Проведення Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я
ПМСД. Захід виконаний впродовж 2017-2018 років.
п. 1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я, які надають первинну
медико-санітарну допомогу. Кабінети ЗПТ відкрито на базі 13 КНП «ЦПМСД». Захід
виконаний впродовж 2017-2018 років

п. 1.7.4. Забезпечення препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
2 336,00
0

3 818,95
842,30
1 471,19

Кількісні показники
%

100
36,05
100

План річний – 1 800
Факт – 2670
Виконання – 148,3 %

На початок 2021 року залишок препаратів (Метадон-ЗН таб) склав 240 300 табл.
(закупівля 2020 року). Проведено закупівлю UA-2021-03-18-006476-c (відкриті торги) та
підписано договір на суму 842,30 тис.грн. (потреба закладу на 2021 рік), Поставлено
медичних препаратів за договором у повному обсязі. На 01.01.2022 рік залишок медичного
препарата складає (Метадон-ЗН таб) 175 200 табл. За 12 місяців 2021 року закладом
забезпечено 100% осіб, які виявили бажання отримувати ЗПТ.
За рахунок централізованих поставок з Державного бюджету (2018-2019рр) за
звітний період отримано у натуральному вигляді товарів та виробів медичного призначення
на загальну суму 3 818,95 тис.грн. З них: (КНП «КМКЛ №5» – 1 218,65 тис.грн., КНП
«КМНКЛ Соціотерапія» - 2 600,30 тис.грн).
За рахунок Глобального фонду отримано препаратів та витратних матеріалів на
загальну суму 1 471,19 тис.грн.
Показник виконаний. Станом на 01.01.2022 року у м. Києві на програмі ЗПТ
знаходиться 2 670 осіб. З них 1319 осіб отримують ЗПТ у комунальних закладах міста
Києва, решту 1351 пацієнт отримують препарати ЗПТ у приватних клініках.
Послугами охоплено 100% осіб, які звернулися для отримання ЗПТ.
Показник 1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації
передачі ВІЛ від матері до дитини
бюджет м. Києва: передбачено на 2021 рік – 1 714,58 тис. грн, Проведено закупівлю
UA-2021-04-06-007507-a
(відкриті
торги)
та
підписано
договір
на 1 095,76 тис.грн, (потреба закладу на 2021 рік) ), отримано суміші за договором
на 1 095,76 тис.грн. За договорами зобов’язання виконані в повному обсязі;
Кошти Державного бюджету: фінансування заходу програми на 2021 рік не
передбачено, за звітній період отримано виробів медичного призначення на 5,77 тис.грн.;
Кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період
отримано виробів медичного призначення на 173,46 тис.грн..
а саме:
п.1.8.1 Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
5,77
100
План річний – 37 500
Факт – 29315
Бюджет м. Києва
0
0
0
Виконання – 78,2%
Інші кошти
0
173,46
100
Фінансування заходу не передбачено Програмою.
Захід виконується за рахунок залишків, поставки Державного бюджету
(централізовані поставки 2017-2019рр.), за звітній період отримано медичних матеріалів на
5,77 тис.грн..
кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період
отримано виробів медичного призначення на 173,46 тис.грн. (тест -системи імуноф. д/од.
виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антитіл р24 до ВІЛ1 та системи для забору венозної та
капілярної крові).
Показник виконання становить 78,2%. Протягом звітного періоду загалом було
обстежено 29315 вагітних жінок, у т.ч. 24918 жінок обстежено вперше. У 50 зразках крові,

були виявленні антитіла до ВІЛ. Основна причина невиконання показника, тенденція щодо
зменшення кількості вагітних у м.Києві загалом. Зменшення обстеження вагітних
відбувається на тлі загального зниження кількості вагітних у м. Києві впродовж
останніх п’яти років.
п. 1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року
життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 300
Факт – 164
1
714,58
1
095,76
63,9
Бюджет м. Києва
Виконання – 54,6%
0
0
0
Інші кошти
Проведено закупівлю UA-2021-04-06-007507-a (відкриті торги) та підписано
договір на 1 095,76 тис.грн, (потреба закладу на 2021 рік); отримано за договором
адаптованих молочних сумішей в повному обсязі. Залишок молочних сумішей на
01.01.2022 рік складає 6095 пачок. Забезпечено 100% осіб.
Показник виконання становить 54,6%, основна причина недовиконання
показника є зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок. Під медичним
спостереженням у КМЦ СНІДу знаходиться 164 дітей, віком до одного року, які були
народжені ВІЛ-інфікованими матерями, охоплено адаптованими молочними сумішами
100% від потребуючих.
п. 1.8.3. Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі
ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
План
Освоєно

Державний бюджет
0
0
Бюджет м. Києва
0
0
Інші кошти
0
0
Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Кількісні показники
%

0
0
0

План річний – 300
Факт – 164
Виконання – 54,6 %

Протягом звітного періоду народилось 164 дитини від ВІЛ-інфікованих жінок.
Профілактикою охоплено 100% дітей, які народились від ВІЛ-інфікованих жінок.
Показник виконання становить 54,6%, основна причин недовиконання показника є
зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок.
Показник 1.9 Розвиток людських ресурсів. Забезпечення навчання соціальних
працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залученні до
надання комплексних профілактичних послуг груп підвищеного ризику (ГПР) щодо
інфікування ВІЛ
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва

Фінанси тис.грн.
План
Освоєно

0
0
75,00

0
0
80,00

Кількісні показники
%

0
План річний – 30
Факт – 32
0
Збільшено Виконання – 106%
Інші кошти
у 1,1 рази
Кількість осіб, які пройшли навчання щодо профілактичних послуг груп
підвищеного ризику (ГПР) становить 32 особи від планового річного показника 30 осіб.

Навчання та практичні навички здійснювались безпосередньо на робочому місці.
Показник виконаний.
2.ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ З ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ (ПТВ),
НАСАМПЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ ГПР ЩОДО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ
бюджет м. Києва: передбачено на 2021 рік – 5 523,01 тис. грн, Проведено закупівлю
UA-2021-04-28-003698-с (відкриті торги) та підписано договір на 2 693,06 тис. грн. (
потреба закладів на 2021 рік), Отримано за договором медичних виробів в повному обсязі.
Кошти Державного бюджету: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою,
проте отримано вироби медичного призначення на - 399,98 тис. грн. (НУО ВБФ "Дроп ін
Центр" – 54,62 тис. грн.; КНП «КМКЛ №5») - 77,10 тис. грн.; НУО ГО «Альянс Глобал» 268,26 тис.грн);
кошти інших джерел: передбачено на 2021 рік – 756,40 тис. грн, надано послуг та
виробів медичного призначення на суму - 5 659,99 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".
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

Державний бюджет
0
77,10
100
План річний – 60 000
Факт – 93 377
Бюджет м. Києва
5 486,41
2 693,06
49
Виконання –155,6 %
Інші кошти
0
2 548,42
100
Проведено закупівлю UA-2021-04-28-003698-с (відкриті торги) та підписано
договір на 2 693,06 тис. грн. ( потреба закладів на 2021 рік), за договором швидких тестів
поставлено в повному обсязі. За 12 місяців 2021 року будо забезпечено всі заклади
охорони здоров’я м. Києва в швидких (експрес) тестах.
Кошти Державного бюджету: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою,
проте отримано вироби медичного призначення (тест системи для скринінгу дітей, які
народились від ВІЛ-інфікованих жінок ) на 77,10 тис.грн.
Кошти інших джерел - фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте
за 12 місяців 2021 року отримано у натуральному вигляді вироби медичного призначення
на суму 2 548,42 тис. грн. ( НСЗУ, Pepfar, Глобальний фонд, Гуманітарна допомога та спец.
кошти).
Кількісний показник виконаний. Обстеженням на ВІЛ здійснюється на первинній,
вторинній, третинній ланках. Послугами з тестування у місті Києві охоплено 100% (104
заклади) ЗОЗ м. Києва.
Загалом у м. Києві у всіх закладах ОЗ (приватні, державні, комунальні) за звітний
період було обстежено 240 677 особу на ВІЛ-інфекцію, у т.ч. у комунальних ЗОЗ м. Києва
було обстежено швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію 93 377 особи (38,7%).
Показник 2.2. Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію в закладах
охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади
міста Києва.
Фінансування заходу Програмою не передбачене. Показник виконаний.
Тестування на ВІЛ-інфекцію у ЗОЗ проводиться щоденно. Також було здійснено 21 виїздів
на вуличні акції, що дало змогу обстежити на ВІЛ-інфекцію 3651 тис. осіб та
популяризувати серед загального населення здоровий спосіб життя, мотивувати до
тестування на ВІЛ-інфекцію. На вуличних акціях йде інформування про шляхи передачі
вірусу та наявні програми профілактики ВІЛ-інфекції, зниження стигми по відношенню до
ВІЛ-позитивних осіб серед загального населення

Показник 2.3. Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи
громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР
Кошти інших джерел: передбачено на 2021 рік – 730,90 тис. грн, за звітній період
отримано у натуральному вигляді виробів та послуг на суму - 2 890,71 тис. грн.
Кошти державного бюджету: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою,
проте отримано вироби медичного призначення на 54,62 тис. грн. (НУО ВБФ "Дроп ін
Центр")
а саме:
п. 2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та
оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій.

12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
0
396,00

54,62
0
661,19

Кількісні показники
%

100
0
Збільшено у
1,7 рази

План річний – 6 290
Факт – 399
Виконання –6,3 %

За даними звітів НГО, за звітний період загалом обстежено 86 814 особи, з них
1 793 отримали ВІЛ-позитивний результат, у тому числі вперше виявили ВІЛ-інфекцію у
399 осіб, всіх 399 осіб взято під медичний нагляд у заклади ЗОЗ. Показник виконання
становить 6,3%, основна причина недовиконання є введення карантинних заходів
пов’язаних із Ковід та зменшення тестувань серед груп підвищеного ризику (ГПР).
п. 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів
та мобільних амбулаторій неурядових організацій.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
0
136,90

0
0
352,88

Кількісні показники
%

0
0
Збільшено у
2,6 рази

План річний – 0
Факт –0
Виконання – 0

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
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний
бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

0

268,26

100

0
198,00

0
1 876,64

0
Збільшено у
9,5 рази

План річний – 0
Факт – 18 144
Виконання, % – 100

Показник виконаний. Протягом звітного періоду було залучено через мережу
інтернет 18 144 особи на тестування ВІЛ. На тестування залучають через інформаційномотиваційний сайт gettest.com.ua. Основна мета сайту - інформаційно-просвітницька

кампанія залучення осіб з важкодоступних груп, які мають високий ризик до інфікування
ВІЛ, до проходження обстеження на ВІЛ-інфекцію. Проект впроваджує ГО
"Альянс.Глобал" та БО «100% життя. Київський регіон».
Показник 2.4 Проведення якості дослідження з використання швидких тестів.
Фінансування здійснюється за кошти Державного бюджету, в рамках реалізації
проекту PEPFAR. Показник виконаний. На базі ЗОЗ було проведено 15 оцінок якості з
використаня 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 – 36,60 тис.грн, Потреба у фінансуванні
за рахунок бюджету м.Києва на 2021 рік відсутня;
кошти інших джерел – 25,50 тис. грн, освоєно 220,86 тис.грн
а саме:
п. 2.5.1. Закладів охорони здоров’я ПМСД

12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 30
Факт – 30
Бюджет м. Києва
36,60
0
0
Виконання –100 %
Інші кошти
0
76,00
100
Показник виконаний.
Потреба у фінансуванні на 2021 рік за рахунок бюджету м. Києва відсутня.
Показник виконаний. Навчання було здійснене за кошти інших джерел у рамках
проекту Healthtink. Загалом за звітний період навчання пройшло 30 медичних працівників.
п. 2.5.2. Закладів охорони здоров’я вторинного рівня
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
0
25,50

0
0
144,86

Кількісні показники
%

0
0

План річний – 20
Факт – 168
Збільшено Виконання, % –
у 5,6 рази виконаний

Показник виконаний.
Потреба у фінансуванні на 2021 рік за рахунок бюджету м.Києва відсутня.
Кількість лікарів закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які
впродовж звітного періоду пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з
ПТВ становить 168 особи, плановий річний показник - 20 осіб. Навчання медичних
працівників здійснювалось у межах проекту Healthtink.
3. ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ
Бюджетом м. Києва передбачені видатки в сумі – 7 331,39 тис. грн, Проведено
закупівлю (відкриті торги) та підписано договорів на суму - 3 679,80 тис. грн. За звітній
період отримано за договорами виробів медичного призначення та препаратів в повному
обсязі.
Державний бюджет фінансування Програмою не передбачено, проте отримано за
рахунок коштів Державного бюджету у натуральному вигляді медичних виробів на
загальну суму 280,56 тис. грн (централізовані поставки (2018-2019рр)).

Кошти інших джерел - передбачено Програмою 18 347,00 тис. грн., освоєно коштів
інших джерел за 12 місяців 2021 року у сумі - 6 454,70 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
Кошти бюджету м. Києва: передбачено – 687,84 тис. грн. Відсутня потреба в
закупівлі на 2021 рік. Наявні ресурси дозволили забезпечити проведення 100%
підтверджувальних досліджень від кількості ВІЛ-позитивних результатів первинного
скринінгу, які були отримані за кошти Державного бюджету попереднього року.;
Кошти державного бюджету: на 2021 рік не передбачені програмою. За 12 місяців
2021 р. отримано у натуральному вигляді на суму - 62,13 тис. грн.
Кошти інших джерел: фінансування у 2021 році заплановано – 18 097,00 тис. грн,
освоєно - 4 390,46 тис.грн.:
зокрема:
п. 3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного
результату тестування на ВІЛ
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
687,84
0

62,13
0
207,79

Кількісні показники
%

100
0
100

План річний – 1980
Факт – 1598
Виконання,% – 80,7

Відсутня потреба у закупівлі на 2021 рік виробів медичного призначення для
проведення підтверджуючих досліджень ВІЛ-інфекції за кошти бюджету міста Києва.
Підтверджуючі дослідження за 12 місяців 2021 року у повному обсязі здійснювались за
кошти Державного бюджету (централізованих поставок (2018-2019рр.) та інших коштів
(НСЗУ та гуманітарна допомога).
Показник виконання становить 80,7%. Кількість проведених підтверджуючих
досліджень за звітний період становить 1598 осіб. Кількість зареєстрованих випадків
ВІЛ-інфекції за звітний період становить 1104 особи. Основною причиною недовиконання
показника є відставання у темпах виявлення ВІЛ-інфікованих осіб. Станом на 01.01.2022
року перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛстатус) становить 80,0% (15 843 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини). Плановий
показника на 2021 рік 90 %.
п. 3.1.2. Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз
ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ.
12 місяців 2021 року
Фінанси тис.грн.
Бюджет

Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 0
Факт – 383
0
0
0
Бюджет м. Києва
Виконання – 100 %
Інші кошти
0
0
0
Захід не передбачає фінансування у 2021 році.
Кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на
стаціонарному лікуванні становить 726 осіб. Частка людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією
(ЛЖВ), яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше
діагностованих у ЗОЗ становить 383 ( 52,8%) осіб від виявлених (726 осіб). Охоплено
100 % вперше виявлених ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Показник виконаний.

п. 3.1.3. Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем
проживання.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 1584
Факт
–1104
Бюджет м. Києва
0
0
0
Виконання – 69,7 %
Інші кошти
0
0
0
Захід не передбачає фінансування у 2021 році.
Протягом звітного періоду було виявлено та охоплено медичним спостереженням
1104 ВІЛ - позитивні особи. Показник виконання становить 69,7%. Основна причина
недовиконання показника, є зменшення кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб.
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.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 1100
Факт – 399
Бюджет м. Києва
0
0
0
Виконання,% – 36,3
Інші кошти
18 097,00
4 182,67
23,1
Кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отриманням
медичної допомоги за звітний період становить 399 осіб . Всіх взято під медичний нагляд.
Показник виконання становить 36,3%, основна причина недовиконання
показника є зменшення тестувань на ВІЛ та виявлених ВІЛ-інфікованих осіб на фоні
впровадження карантинних заходів пов’язаних із Ковід
п. 3.1.5. Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛінфекції.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 1411
Факт
– 1258
Бюджет м. Києва
0
0
0
%,Виконання – 89,2
Інші кошти
0
0
0
Захід не передбачає фінансування у 2021 році.
Кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення
з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції становить 1258 особи, у т.ч. 154 дитини у стадії
підтвердження. Показник виконання становить 89,2%. Основна причина
недовиконання показника, є зменшення кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб на
фоні впровадження карантинних заходів.

Показник 3.2.Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті
під медичний нагляд.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

Державний
0
0
0
План річний – 180
бюджет
Факт – 202
%,Виконання – 112,2
Бюджет м. Києва
694,30
235,67
33,9
Інші кошти
0
0
0
Враховуючи залишки виробів медичного призначення (закупівля 2020 року)
потреба закладу на 2021 рік для забезпечення виконання заходу (бюджет м.Києва) складає
254,50 тис грн. Проведена закупівля UA-2021-05-28-006715-b (відкриті торги) та
підписано договір на 235,67 тис. грн. Поставка виробів медичного призначення за
договором проведена в повному обсязі.
Кількість осіб, які були обстеженні на опортуністичні інфекції при взятті під
медичний нагляд становить 202 осіб. Обстежено 100% осіб, у яких були показання до
обстеження (СД4 нижче 350 одиниць). Показник виконаний.
Показник 3.3 Забезпечення клініко-лабораторного 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 на 2021 рік – 2 037,11 тис. грн, Враховуючи потребу
закладу на 2021 рік була проведена закупівля UA-2021-05-25-010636-b (відкриті торги) та
підписано договори на 481,29 тис. грн. Зобов’язання за договорами отримано у повному
обсязі.
Державний бюджет фінансування заходу програмою на 2021 рік не передбачено
Програмою, отримано медичних виробів на 218,43 тис. грн.;
кошти інших джерел фінансування заходу програмою на 2021 рік не передбачено,
проте за 12 місяців 2021 року освоєно коштів на суму 747,40 тис.грн.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний бюджет
0
218,43
100
План річний – 1800
Факт– 1258
Бюджет м. Києва
2 037,11
481,29
23,6
Виконання,% – 69,9
Інші кошти
0
747,40
100
Враховуючи залишки виробів медичного призначення
(визначення CD4)
асигнування заходу на 2021 рік за рахунок бюджету м.Києва не передбачено. Проведена
закупівля UA-2021-05-28-006715-b (відкриті торги) та підписано договори на 481,29 тис.
грн. Зобов’язання за договором виконано повністю. Наявні залишки виробів медичного
призначення (закупівля 2020 року) забезпечили у звітному періоду надання допомоги ЛЖВ
у повному обсязі.
Кількість ЛЖВ, які охоплені клініко лабораторним обстеженням ( діагностика
вірусних гепатитів В і С, діагностика сифілісу, гематологічні та біохімічні, імунологічні
дослідження) при взятті під медичний нагляд становить 1258 осіб, у т.ч. 154 дітей на
моніторингу до 18 місяців.. Охоплено обстеженням 100% ЛЖВ, яким вперше встановлено
діагноз ВІЛ-інфекція. Показник виконання становить 69,9%, основною причиною низького
виконання показника є недовиявлення ВІЛ-позитивних осіб та взяття під медичне
спостереження.

Показник 3.4 Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у
ЛЖВ.
Річний показник загалом виконаний, зокрема:
12 місяців 2021 року
Фінанси тис.грн.
Річний план

Бюджет

Освоєно

%

Державний бюджет
0
0
0
Бюджет м. Києва
3 912,14
2 962,84
75,7
Інші кошти
0
1 316,84
100
Проведена закупівля UA-2021-05-25-010636-b (відкриті торги) та підписано
договір на суму – 2 962,84 тис. грн. та зобов’язання за договором виконано повністю.
Закладом впродовж 12 місяців 2021 року було повністю забезпечено профілактикою та
лікуванням опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, забезпечено 100% осіб які потребували.
Кількісні показники (12 місяців 2021 року)
Річний план
Факт
Виконання,%
3.4.1.Кількість ЛЖВ, які
отримали профілактику
750
1377
виконано
туберкульозу
3.4.2.Кількість ЛЖВ, які
отримали профілактику
500
2718
виконано
пневмоцистної пневмонії
3.4.3. Кількість ЛЖВ, які
отримали профілактику
20
46
виконано
криптококозу
3.4.4.Кількість осіб, які
отримали профілактику
20
25
виконано
атипових мікобактеріозів
3.4.5.Кількість ЛЖВ, які
отримали лікування
240
1370
виконано
опортуністичних інфекцій
п. 3.4.1. Показник виконано. Охоплено 1377 людей (100%), які живуть з ВІЛ, і у яких були
клінічні показники для профілактики туберкульозу.
п. 3.4.2. Показник виконано. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику
пневмоцистної пневмонії становить 2718 осіб від планового річного показник 500 осіб.
п. 3.4.3. Показник виконано. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику
криптококозу становить 46 особи. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до
профілактики.
п. 3.4.4. Показник виконано. Загалом отримали профілактику атипових мікобактеріозів 25
осіб. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики.
п. 3.4.5. Показник виконано . Загалом лікування опортуністичних інфекцій отримали 1370
осіб. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики.
Показник 3.5 Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів
закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань
діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
План
Освоєно

0
0
250,00

0
0
0

Кількісні показники
%

0
0
0

План річний – 40
Факт – 49
Виконання,% - 122,5

Кошти інших джерел передбаченні на проведення тренінгів, проте не були
використані за рахунок введення карантинних заходів.
Показник виконаний. Навчання проводилось в онлайн режимі у рамках проекту
Healthlink. Було охоплено навчанням 49 медичних працівників вторинного рівня надання
медичної допомоги.
4.ОХОПЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, АНТИРЕТРОВІРУСНОЮ
ТЕРАПІЄЮ
Показник 4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії
(АРТ)
а саме:
п. 4.1.1. Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним
наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

0
14 577,79
100
План річний – 16067
Державний бюджет
Факт
– 12 930
Бюджет м. Києва
0
0
0
Виконання – 80,4%
Інші кошти
150 144,00
14 332,88
9,5
Кошти з бюджету м. Києва на лікування ЛЖВ не передбачені Програмою на 2021
рік. З Державного бюджету за рахунок централізованих поставок (2018-2019 рр.) було
отримано лікарських препаратів - на суму 14 577,79 тис.грн.
За кошти інших джерел (ГФ, Pepfar, та СНІД-гум.) отримано лікарських засобів на
суму 14 332,88 тис.грн..
Виконання планового річного показника становить 80,4%. Основна причина
недовиконання показника є зменшення обсягів виявлення нових випадків ВІЛ у зв’язку
з введення карантинних заходів Covid-19
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).
Станом на 01.01.2022 року кількість сайтів видачі АРТ – 40. Для оптимізації процесу
надання ЛЖВ доступної і якісної допомоги у зв’язку із ВІЛ реалізовано низку заходів,
спрямованих на наближення населенню послуг з лікування ВІЛ/СНІДу шляхом
запровадження такої допомоги у ЗОЗ м. Києва, зокрема споживачі ін’єкційних наркотиків
(СІН) мають змогу отримувати лікування ВІЛ на базі КМНЛ «Соціотерапія» та на базі
кабінету видачі ЗПТ КМЦ СНІДу, ЛЖВ, які хворіють ВІЛ/ТБ мають змогу отримувати
лікування на базі КМТЛ№2.
п. 4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем
проживання пацієнта
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Кількісні показники
Освоєно

%

Державний бюджет
0
0
0
План річний – 1550
Факт – 1104
0
0
0
Бюджет м. Києва
Виконання,% – 71,2
0
0
0
Інші кошти
Захід не передбачає фінансування у 2021 році.
Базові схеми лікування призначено 100% осіб, яких було взято під медичне
спостереження у звітному періоді. Показник виконання становить 71,2%.

п. 4.1.3 Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план

0
0
0

Кількісні показники
Освоєно

%

0
0
0

0
0
0

План річний – 19602
Факт – 12930
Виконання –
виконаний

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.
Станом на 01.01.2022 року, всі пацієнти отримують антиретровірусне лікування за
місцем проживання. Показник включає осіб, які отримують препарати у Кабінетах
інфекційних захворювань у 10 районах м. Києва, аптечних мережах "КП Фармація", сайти
видачі антиретровірусних препаратів на базі КНП «Туберкульозна лікарня №2»,
КНП «Фтизіатрія», КНП «Соціотерапія», КНП «Клінічна лікарня №11» та кабінети
«Довіра», які розташовані у 4 районах м. Києва.
Показник 4.2. Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних
захворювань (КіЗ).
а саме:
п. 4.2.1. Проведення ремонтних робіт. Проведення ремонтних робіт було реалізовано
впродовж (2017 -2018 років). Показник виконаний
п. 4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне
забезпечення). Захід був реалізований впродовж (2017 -2018 років). Показник виконаний.
Показник 4.3. Оптимізація процесу видачі антиретровірусних препаратів шляхом
запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів
через аптечну мережу.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план

Освоєно

%

Державний бюджет
0
0
0
Бюджет м. Києва
0
0
0
Інші кошти
500,00
0
0
Показник виконаний. 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 15 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. 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.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти, у т.ч. за
програмою
«Діти. Сім’я.
Столиця»

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
0
9 691,00

1 127,11
0
10 318,34

Кількісні показники
%

100
План річний – 14 520
Факт – 12945
0
Збільшено Виконання – 89,2%
у 1,1 раз

Виконання планового показника становить 89,2%. Охоплено соціальним
супроводом 100% ЛЖВ які потребували. Соціальний супровід здійснюється НГО : ВБО
"Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр", ГО "100 відсотків життя.
Київський регіон" та Київським міським центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді.
Показник виконання становить 89,2%.
5. ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ У ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ЖИВУТЬ З ВІЛ ТА ОТРИМУЮТЬ АНТИРЕТРОВІРУСНУ ТЕРАПІЮ (АРТ).
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
12 місяців 2021 року
Бюджет

Державний бюджет
Бюджет м. Києва
Інші кошти

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

0
36 333,82
0

2 288,05
2 425,05
658,86

%

100
6,8
100

п. 5.1.1. Потреба в закупівлі за рахунок бюджету м.Києва на 2021 рік (21 206,57 тис.грн.)
виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН)
відсутня. Поставка здійснювалась в 2018-2019 роках за рахунок коштів 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. Потреба в закупівлі за рахунок бюджету м. Києва на 2021 рік (11 808,56 тис.грн.)
виробів медичного призначення для визначення рівня CD4 відсутня. Поставка
здійснювалась в 2018-2019 роках за рахунок коштів 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. За кошти бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-28-0067715-b
(відкриті торги) та підписано договір на 325,41 тис.грн. Поставлено за договором виробів
в повному обсязі. За 12 місяців 2021 року закладом було забезпечено проведення
гематологічних досліджень 100% осіб, що потребували дослідження.
п. 5.1.4. За кошти бюджету м.Києва підписано договір на суму 1 546,29 тис.грн, проведена
закупівля UA-2021-05-28-0067715-b (відкриті торги). Поставлено за договором виробів в
повному обсязі. За 12 місяців 2021 року закладом було забезпечено проведення біохімічних
досліджень крові 100% тих, хто потребував.
Кількісні показники 12 місяців 2021 року
План річний
Факт 12 місяців
Назва показника
Показник
5.1.1
Чисельність ЛЖВ, у
яких визначено рівень
19550
12973
вірусного
навантаження
Показник
5.1.2
чисельність ЛЖВ, у
20000
11449
яких визначено рівень
CD4
Показник
5.1.3
чисельність ЛЖВ, яким
проведено
44800
20920
гематологічні
дослідження

Виконання,%
66,4

57,2

46,7

Показник
5.1.4
чисельність ЛЖВ, яким
44800
25394
52,5
проведено біохімічні
дослідження крові
Клініко-лабораторним моніторингом охоплено 100% осіб, які мали клінічні
показання та підлягали обстеженню. Проте, показники недовиконанні. При формуванні
планового показника, згідно Наказу МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження
клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків»
закладалось чотирьохразове обстеження на рік.
Згідно Наказу МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового
Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та
профілактики ВІЛ-інфекції" обстеження за вище вказаними показниками здійснюється
один раз на рік (при потребі двічі). Основна причина недовиконання показників є зміна
нормативних документів.
п. 5.1.5 Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний
0
0
0
План річний – 1500
бюджет
Факт – 1585
Виконання,% - 105,8
Бюджет м. Києва
509,25
553,35
100
Інші кошти
0
0
0
Проведені закупівлі UA-2021-05-28-0067715-b та UA-2021-08-19-004952-a (відкриті
торги) та підписано договір на загальну суму 553,35 тис.грн. Поставлено за договором
виробів в повному обсязі. У звітному періоді закладом забезпечено надання допомоги 100%
особам, що потребували в надані допомоги.
Чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при
прогресуючій ВІЛ-інфекції становить 1585 особи. Згідно наказу МОЗ України
від 05.06.2019 № 1292 «Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування
антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції» охоплено 100%
осіб, які потребували обстеження на опортуністичні інфекції із СНІД-індикаторними
хворобами ( СД4<350 од.). Частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначеного рівня вірусного
навантаження (< 40 РНК копій/мл) становить 95%. Показник виконаний.
Показник 5.2. Здійснення соціального супроводу ЛЖВ, груп підвищеного ризику.
Фінансування заходу на 2021 рік не передбачено Програмою.
Кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ
становить 1258 осіб. Охоплено 100% ЛЖВ. Показник виконаний.
Показник 5.3. Розвиток людських ресурсів: Забезпечення підвищення кваліфікації
медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом
стажування у провідних практиках міжнародних партнерів.
12 місяців 2021 року
Бюджет

Фінанси тис.грн.
Річний план
Освоєно

Кількісні показники
%

Державний
0
0
0
План річний – 5
бюджет
Факт – 0
Виконання , % – 0
Бюджет м. Києва
0
0
0
Інші кошти
288,00
0
0
Захід не виконаний із-за введення карантинних заходів.

6. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЗА СТРАТЕГІЄЮ FAST-TRACK CITIES
У МІСТІ КИЄВІ
У звітному періоді було оновлено маршрут ВІЛ-інфікованого пацієнта,
маршрут пацієнта скринінгу на ВІЛ-інфекцію на первиному, вторинному та
третинному рівнях. Розроблено та впроваджено два документа стандартної
операційної процедури (СОП): Індексне обстеження на ВІЛ-інфекцію; Відстеження
пацієнтів, які знаходяться під медичним спостереженням.
ВИКОНАННЯ ІНДИКАТОРІВ СТАНОМ НА 01.01.2022 РОКУ
Станом на 01.01.2022 року перебувають під медичним наглядом у місті Києві
15 873 ЛЖВ, (з урахування 990 пацієнтів (мешканців м. Києва), що спостерігаються в ДУ
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України).
Протягом звітного періоду взято під медичний нагляд 1258 осіб, у т.ч. 115 дітей дітей на
моніторингу.
Станом на 01.01.2022 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які
живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) становить 80,0% (15 873 осіб від оціночної
чисельності 19 837 людини). Цільовий показник на кінець 2021 року – 90,0%.
2. Розширення доступу до АРТ.
Станом на 01.01.2022 року отримують антиретровірусну терапію 12 930 осіб.
Впродовж 2021 року АРТ призначено 1206 пацієнтам, з них вперше отримали
лікування 1129 особи. За місцем проживання спостерігаються у інфекціоністів КІЗ та КП
«Фармація» 4077 осіб.
Таким чином другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає ВІЛ-статус,
отримують антиретровірусну терапію) становить 81,5% (12 930 осіб від осіб, що
знаходяться під медичним наглядом – 15 873). Цільовий показник на кінець 2021 року
– 90%.
3. Вірусне навантаження. Третій цільовий показник (у 90% тих, хто отримує лікування,
досягнуто пригнічення вірусу). Станом на 01.01.2022 року серед пацієнтів, які отримують
антиретровірусну терапію у 95% пацієнтів (12331 ос.) досягнуто зниження рівня вірусного
навантаження до невизначеного рівня. Цільовий показник на кінець 2021 року - 90%.

Заступник директора –
начальник управління економіки

Начальник відділу лікувальнопрофілактичної допомоги дорослому
населенню

Дмитро КУЦОПАЛ

Василь ЖИВОТЕНЮК

Реалізація стратегії Fast Track Cities у закладах охорони здоров’я міста Києва
за 2021 року
Реалізація стратегії Fast Track у м. Києві
Сучасний стан розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції у регіоні характеризується
поширенням ВІЛ серед різних контингентів населення, в першу чергу серед осіб, які відносяться до
груп високого ризику інфікування, нерівномірним поширенням ВІЛ-інфекції за територіальноадміністративними районами, зміною домінуючих шляхів передачі ВІЛ, переважним ураженням осіб
працездатного та репродуктивного віку.
За період 1987-2020 рр. у місті Києві офіційно зареєстровано(кумулятивно) 25 516 випадків ВІЛінфекції. Станом на 01.01.2022 р. під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я міста Києва
перебуває 15 873 осіб, з них зі СНІД-індикаторними захворюваннями 2925 особи. Кількість дітей, які
знаходяться під медичним спостереженням – 544 осіб, з них зі встановленим діагнозом – 227 особи,
діагноз ВІЛ-інфекція у стадії підтвердження – 317 особи.
ВІЛ
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію становить 37,4, за аналогічний період 2021 року 42,0 на 100
тис.нас.. З 2018 року спостерігається стала тенденція до зниження захворюваності з 62,8 у 2018 році до
37,4 на 100 тис.нас. у 2021 році.
У віковій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції переважають особи віком 30-49 років – 72,3%; на
50 років і старше припадає – 12,7%; 25-29рр - 8,5%; 15-24 рр. – 5,2%;
У статевій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції переважають чоловіки 1,7:1 або 63,2%
чоловіків 36,8 % жінок.
Основним шляхом передачі ВІЛ у місті Києві є статевий, що становить 64,3 %, парентеральний
– 34,6%, вертикальний – 0,72%, невизначений – 0,3%. Важливо, найчастіше інфікування як чоловіків
так і жінок відбувається при незахищених статевих контактах; у 57,1 % серед чоловіків та 78,6 % серед
жінок. Третина чоловіків із статевим шляхом інфікування ( 30,4 % - 123 осіб) мали гомосексуальні
контакти.
Серед молоді 15-24 рр відмічається тенденція до зниження частки зареєстрованих випадків з
7,1% у 2017 році до 5,2% 2021 рік. Більшість молодих людей цієї вікової групи інфікувались ВІЛ
внаслідок незахищених статевих контактів, при чому 44,8 % з них мали гомосексуальні контакти.
Число померлих ВІЛ-інфікованих осіб протягом 2021 року, які перебували під медичним
наглядом у ЗОЗ міста Києва становить 368 осіб, з них внаслідок СНІДу- 156; Померли внаслідок ВІЛ/ТБ
35,2 % (55 особи). Показник смертності дещо збільшився і склав 5,3 на 100 тис.нас, за аналогічний
період 2020 року – 4,4 на 100 тис.нас.
СНІД. Захворюваність на СНІД у місті Києві становить 6,8 (202 особи.) на 100 тис.нас., за
аналогічний період 8,6 (256 осіб) на 100 тис.нас., з 2017 року спостерігається стала тенденція до
зниження захворюваності на СНІД. У віковій структурі СНІД-індикаторних захворювань із вперше
встановленим діагнозом СНІД переважають особи у віці 40-49років- 35,6%; 30-39 років – 34,2%; 25,2
% припадає на вікову групу 50 років і старше. За статтю переважають чоловіки 61,3%. За шляхами
інфікування: 75,2% припадає на гетеросексуальний шлях інфікування, парентеральний - 18,3%,
гомосексуальний - 5,4%; вертикальний – 2%.
Тестування на ВІЛ у ЗОЗ міста Києва.
Протягом 2021 року у місті обстежено на ВІЛ-інфекцію 240 677 зразків крові, у т.ч. обстежено
швидкими тестами 108 244 . З них обстежено у ЗОЗ м. Києва та кабінетах "Довіра" 93 377 (86,2 %) від
загальної кількості обстежених у м. Києві швидкими тестами

Аналізуючи показники тестування на ВІЛ в 2021 році у порівнянні з аналогічним періодом 2020
рр, відмічається збільшення кількості обстежених на ВІЛ на 16%
Кількість осіб, обстежених на ВІЛ-інфекцію (абс.чис)
Усього
у т.ч. швидкими тестами
2021 рік
240 677
108 244
2020 рік
207 369
90 536
2019 рік
308 752
162 920
2018 рік
319 131
169 865

2021 рік
2020 рік
2019 рік
2018 рік

Кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції (абс.чис)
Усього
у т.ч. швидкими тестами
1 474
962
2 948
1 847
3 212
2 241
3 860
2 702

Загалом за результатами скринінгу виявлено серологічні маркери ВІЛ у 1474 зразках крові , у
т.ч. швидкими тестами – 962. Спостерігається зменшення виявлення антитіл до ВІЛ у зразках крові на
50% відносно аналогічного періоду 2020 року (2948, у т.ч.швидкими тестами 1847)

2021 рік
2020 рік
2019 рік
2018 рік

Результативність тестування на ВІЛ-інфекцію, %
Усього
у т.ч. швидкими тестами
0,6
0,9
1,4
2,0
1,0
1,4
1,2
1,6

На фоні збільшення кількості обстежених осіб на ВІЛ-інфекцію, спостерігається зменшення
результативності загалом, так і швидкими тестами. Так, за 2021 рік за результатами скринінгу виявлено
антитіла до ВІЛ у 1474 особи - результативність – 0,6 %,у т.ч. результативність швидкими тестами
становить – 0,9%. За аналогічний період 2020 року виявлено антитіла до ВІЛ у 2 948 зразках крові –
результативність – 1,4%., з них обстежено ШТ 1847 – результативність 2,0%
Показники обстеження на ВІЛ у розрізі територіально-адміністративних районів
у КНП ЦПМСД за 2021 / 2020 ррр
таблиця 4

№
п/п

Район

Обстежено ШТ,
всього
2021 / 2020

З них ВІЛ+
2021 / 2020

Результативність, %
2021 / 2020

Взято під
медичний
нагляд
(абс.числ)
2021 / 2020

Взятто

під
медичний
нагляд (%)
2021 / 2020

1

Святошинський

1554 / 1844

20 / 10

1,29 / 0,5

12 / 10

60,0 / 100

2

Солом'янський

1138 / 1888

11 / 14

0,97 / 0,7

4/4

36,0 / 28,6

3

Дніпровський

2578 / 4901

24 / 27

0,93 / 0,6

15 / 10

63,0 / 37

4

Дарницький

2355 / 2229

15 / 18

0,64 / 0,8

12 / 8

80,0 / 44,4

5

Печерський

1592 / 1503

6 / 15

0,38 / 0,1

4/1

0,67 / 100

6

Деснянський

3624 / 2506

12 / 24

0,33 / 1,0

3/5

25,0 / 20,8

7
8

Голосіївський
Оболонський

1601 / 1421
3284 / 1783

4 / 16
8/9

0,25 / 1,1
0,25 / 0,5

4/6
3/5

100 / 37,5
38,0 / 55,6

9
10

Шевченківський
Подільський
Всього

1552 / 1978
3820 / 1993
23 062 / 22 046

3 / 11
4/8
107 / 138

0,19 / 0,6
0,10 / 0,4
0,46 / 0,6

0/8
2/3
59 / 60

0,0 / 72,7
50,0 / 37,5
55,0 / 43,5

Всього протестовано на первинній ланці 23 062 особи, за аналогічний період 22 046,
спостерігається збільшення кількості обстежених відносно 2020 року на 4,6%;
Зафіксовано незначне зменшення кількості виявлених, та відповідно знижений рівень
інфікованості відносно аналогічного періоду, кількість виявлених осіб не змінилось і становить на
рівні 60 осіб, спостерігається незначне збільшення охоплення медичним наглядом з 43,5% -2020рік до
55,0% – 2021 рік.
45% (48 осіб) це пацієнти, які були виявленні повторно та вже знаходяться під медичним
спостереженням.
Найвищий показник обстежених спостерігався у КНП ЦПМСД Подільський (3820), Деснянський
(3624), Оболонський (3284), районах. Найвища інфікованість спостерігається у Святошинському (1,3%),
Солом’янський (0,97%), Дніпровський (0,93%).
Результативність обстеження на ВІЛ-інфекцію у ЦПМСД у розрізі
адміністративних районів 20201рік
1,4

1,3

1,2
0,97

1

0,93

0,8

%

0,64
0,6
0,46
0,38

0,4

0,33
0,25

0,25

0,19

0,2

0,1

0
Святош

Солом

Дніпр

Дарн

Київ
ЦПМСД

Печер

Деснян

Голос

Оболон

Шевч

Поділ

Загальний показник результативності у ЦПМСД м. Києва становив 0,46%, вище середнього по
місту зафіксовано у ЗОЗ ЦПМСД: Святошинському (1,3%); Соломянському (0,97%), Дніпровському
(0,93%), Дарницькому ( 0,64) районах.
Показники обстеження на ВІЛ-інфекцію у розрізі адміністративно-тереторіальних
районів серед КНП КДЦ за 2021 / 2020 рр

№
п/п

Район

1

Солом'янський

2

Дніпровський
Голосіївський
Шевченківський

3
4

Обстежено ШТ,
всього
2021 / 2020

З них ВІЛ+
2021 / 2020

Результативність,
%
2021 / 2020

54 / 115
480 / 565
844 / 323
1103 / 1815

3 / 13
12 / 35
20 / 13
24 / 17

5,56 / 8,7
2,5 / 6,2
2,37 / 4,0
2,18 / 1,6

Взято під
медичний
нагляд
(абс.числ)
2021 / 2020
3/5

Взятто під
медичний
нагляд (%)
2021 / 2020
100 / 50,0

10 / 25

83,3 / 71,4

9/9

45,0 / 69,2

22 / 15

91,7 / 88,2

5
6
7
8
9
10

Оболонський
Святошинський
Дарницький
Печерський
Подільський
Деснянський

583 / 235
857 / 368
2165 / 1243
660 / 926
459 / 609
1406 / 883

9/4
5/2
11 / 16
3/1
2/8
5/9

1,54 / 1,7
0,58 / 0,54
0,51 / 1,3
0,45 / 1,3
0,44 / 1,3
0,36 / 1,0

Загалом

9256 / 7082

94 / 115

1,02 / 1,6

7/2

77,7 / 50

4/2

80,0 / 100

9 / 10

81,8 / 62,5

2/1

66,7 / 100

2/4

100 / 50

4/9

80,0 / 100

72 / 82

76,6 / 71,3

Всього на вторинні амбулаторній ланці протестовано на ВІЛ-інфекцію 9 256 осіб, за аналогічний
період 7 082 осіб, спостерігається збільшення обстежених на ВІЛ-інфекцію відносно 2020 року у 1,3
раза. Проте,спостерігається незначне зниження кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб, та рівень
результативності,показник охоплення медичним наглядом збільшився і становить 76,6%.
Результативність обстеження на ВІЛ-інфекцію у КНП КДЦ у розрізі
адміністративних районів м. Києва 2021 р.

%

5,56

2,5

2,37

2,18
1,54
1,02
0,58

Солом

Дніпров Голосіїв Шевчен

Обол

Київ КДЦ Святош

0,51

0,45

0,44

0,36

Дарниц

Печер

Поділ

Десн

Показник результативності у ЗОЗ вторинної амбулаторної ланки м.Києва становить 1,02%, вище
середнього спостерігається у КНП КДЦ:
- Соломянський 5,56 %;
- Дніпровський 2,5% ;
- Голосіївський 2,37%;
- Шевченківський – 2,18%;
- Оболонський 1,54% ;

Показники тестування на ВІЛ в розрізі
міських клінічних лікарень
за 2021 -2020 рр
№
п/п

Район/ЗОЗ

Обстежено
ШТ, всього
2021 / 2020

З них ВІЛ +
2021 / 2020

Результата
тивність, %
2021 / 2020

Взято під медичне
спостереження
(абс.числ)
2021 / 2020

Взято під медичне
спостереження (%)
2021 / 2020

1

КМКЛ №11

892 / 589

151 / 24

16,9 / 4,1

144 / 15

95,4 / 62,5

2

КМКЛ №1

992 / 305

44 / 29

4,4 / 9,5

16 / 14

36,4 / 48,3

3

КМКЛ №3

560 / 569

15 / 39

2,7 / 6,8

7 / 21

46,7 / 53,8

4

Олександрівська КЛ

1627 / 797

41 / 23

2,5 / 2,9

16 / 9

39,0 / 39,1

5

КМКЛ №12

454 / 350

11 / 15

2,4 / 4,3

10 / 4

90,9 / 26,7

6

КМКЛ №2

1682 / 1405

36 / 39

2,1 / 2,8

11 / 11

30,6 / 28,2

7

КМКЛ №5

4289 / 2678

96 / 72

2,0 / 2,7

61 / 46

63,5 / 63,9
39,1 / 42,3

8

КМКЛ №15

3413 / 2655

69 / 53

2,0 / 2,0

27 / 24

9

КМКЛШМД

2658 / 2697

52 / 83

2,0 / 3,1

13 / 17

25,0 / 20,5

10

КМКЛ №8

981 / 310

14 / 29

1,4 / 9,3

6 / 21

42,9 / 72,4

11

КМКЛ №6

994 / 1296

17 / 30

1,7 / 2,3

6 / 10

35,3 / 33,3

12

КМКЛ №4

1942 / 2323

30 / 42

1,5 / 1,8

16 / 21

53,3 / 50,0

13

КМКЛ №7

1287 / 472

18 / 22

1,4 / 4,7

4/9

22,2 / 41,0

14

КМКЛ №9

3130 / 2204

45 / 35

1,4 / 1,6

28 / 14

62,2 / 40,0

15

КМКЛ №17

859 / 649

11 / 13

1,3 / 2,0

2/7

18,2 / 53,8

16

КМКЛ №18

1119 / 355

12 / 12

1,1 / 3,4

3/6

25,0 / 50,0

17

КМКЛ №10

1606 / 840

16 / 6

1,0 / 0,7

1/3

6,3 / 50

18

Пологові будинки
Дитячі клінічні
лікарні

6510 / 5358

47 / 34

0,7 / 0,6

10 / 3

21,3 / 8,8

795 / 551

1/1

0,1 / 0,18

1/1

100 / 100

36330 / 26403

726 / 601

2,0 / 2,3

383 / 256

52,8 / 42,6
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Всього

На вторинній стаціонарній ланці всього протестовано 36 330 зразків крові, за аналогічний
період 2020 року - 26 403, відмічається збільшення обстежених зразків крові у 3,7 раза; виявлено у
726 зразках крові антитіла до ВІЛ-інфекції , за аналогічний період 2020 року - 601; Суттєвої відмінності
по результативності не спостерігається – 2021р -2,0%
2020 – 2,3%; Відсоток осіб охоплених
медичним спостереженням збільшилось до 52,8%.

Рівень інфікованості у розрізі КЛ (2020р)
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Загальний показник результативності на вторинній стаціонарній ланці складає 2,0%. Звертає
на себе увагу Клінічна лікарня №11, показник результативності склав 16,9%. Основна причина
високої результативності – співпраця з неурядовою організацією, яка доводить на тестування
пацієнтів з приватної клініки.
Нижче середнього по вторинній стаціонарній ланці є Клінічна лікарня №18 (1,1%) та Клінічна
лікарня №10 (1,0%);

Показники тестування на ВІЛ в розрізі ЗОЗ третинного рівня надання медичної допомоги за
2021 / 2020 роки
№
з
/ Район/ЗОЗ
п

Обстежено ШТ,
всього
2021 / 2020

З них ВІЛ +
2021 / 2020

Результатив
ність, %
2021 / 2020

Взято під
медичний
нагляд (абс.
числ)
2021 / 2020

Взято під
медичний
нагляд (%)
2021 / 2020

1

ТМО «Фтизіатрія»

1634 / 1100

29 / 34

1,8 / 3,1

24 / 20

82,7 / 58,8

2

ТМО
«Дерматовенерологія»

8088 / 8243

72 / 72

0,89 / 0,9

45 / 38

62,5 / 52,5

1672 / 1040

6 / 13

0,36 / 1,3

3/5

50,0 / 38,5

3495 / 1877
1330 / 1406
16219 / 13666

10 / 12
8 / 13
125 / 144

0,30/ 0,6
0,6 / 1,6
0,77 / 1,1

3/4
3/8
79 / 75

30,0 / 33,3
37,5 / 61,5
63,2 / 52,1

3

4
5

ТМО «Психіатрія»
Київська міська
клінічна наркологічна
лікарня «Соціотерапія»
Інші*
РАЗОМ

*Міський лікувально-консультативний центр, Київський центр трансплантацї кісткового мозку, КНП «Центр нефрології та діалізу»

Всього протестовано на спеціалізованій ланці 16219 зразків крові, за аналогічний період 13 666,
відмічається збільшення кількості обстежених у 1,2 раза.Кількість виявлених суттєво не змінилась і
становить 125 осіб (2020 рік- 144 особи), дещо знизилась інфікованість і становить 0,77%, збільшився
показник охоплення до 63,2%
Результативність обстеження на ВІЛ- інфекцію на третинній ланці 2021 р.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,8

0,89

0,77
0,6
0,36

0,30

На спеціалізованій ланці середнійпоказник інфікованості склав 0,77 %, вище середнього
зареєстровано ТМО «Фтизіатрія»- 1,8 %, ТМО «Дерматовенерологія» -0,89%
Взято під медичний нагляд 79 осіб(63,2 %). Велика кількість(46 осіб) серед виявлених припадає
на осіб, які вже охопленні медичним спостереженням

Показники тестування на ВІЛ в кабінетах «Довіра» КМЦ СНІДу
За 2021 /2020 роки
Обстежено ШТ
2021 / 2020

З них ВІЛ+
2021 / 2020

8510 / 9854

266 / 426

Результативність, %
2021 / 2020

Взято під медичний
нагляд (абс.числ)
2021 / 2020

3,1 / 4,3

247 / 359

Взято під
медичний нагляд
(абс.числ)
2021 / 2020
92,9 / 84,3

У кабінетах «Довіра» всього протестовано ШТ 8510 зразків крові, за аналогічний період 2020
року 9854; відмічається суттєве зменшення кількості виявлених осіб – 266; за аналогічний період – 426
особи; відповідно знизилась результативність тестування до 3,1%. Охоплення медичним наглядом
становить 92,9%
Узагальненні результати тестування на ВІЛ-інфекцію у
ЗОЗ комунального підпорядкування у 2021 році

Кількість обстежених на ВІЛ-інфекцію у 2021
р. (тис.)
Клінічні лікарні

36330

ЦПМСД

23062

Спеціалізовані заклади

16219

КДЦ

9256

кабінети "Довіра"

8510
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Загалом у ЗОЗ м.Києва обстежено на ВІЛ-інфекцію 93 377 зразків крові. Найбільша кількість
обстежено на вторинній стаціонарній ланці – 36330 (38,9%). Звертає увагу низька кількість обстежених
на вторинній спеціалізованій ланці – КДЦ, обстежено на ВІЛ-інфекцію – 9 256 (9,9%) осіб.
Кількіст виявлених ВІЛ-інфікованих осіб (абс.к-сть.)
Клінічні лікарні

726

кабінети "Довіра"

266

Спеціалізовані ЗОЗ

125

ЦПМСД

107

КДЦ

94
0
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Загалом виявлено у комунальних некомерційних підприємствах ЗОЗ м.Києва антитіла до ВІЛінфекції у 1 318 зразках крові.
Найбільша кількість виявлених антитіл до ВІЛ-інфекції на вторинній стаціонарній ланці – 726;
Найменша кількість виявлених антитіл до ВІЛ-інфекції у КДЦ - 94;

Результативність обстеження на ВІЛ швидкими тестами у ЗОЗ (%)
3,5

3,3
3,1

3
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2,0

%
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1
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"Довіра"
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Результативність скринінгу на ВІЛ-інфекцію в цілому суттєво відрізняється залежно від місця
надання послуг. Найбільш висока результативність зафіксовано у кабінетах «Довіра». На другому місці
за результативністю тестування після кабінетів «Довіри» – клінічні лікарні (2,0 %).
Загалом у м. Києві протягом 2021 року взято під медичне спостереження із вперше
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 1258 ЛЖВ, у т.ч 840 осіб (66,7%) діагноз ВІЛ-інфекція було
встановлено у КНП ЗОЗ м. Києва. За аналогічний період 2020 року охоплено медичним
спостереженням 1390 ЛЖВ, у т.ч. 845 осіб ( 60,7%) антитіла до ВІЛ виявлено у КНП ЗОЗ м.Києва.
Вперше у звітному періоді взято під медичне спостереження у КНП «КДЦ» 185 особи.
Станом на 01.01.2021 року перебувають під медичним у ЗОЗ м.Києва 15 873 ЛЖВу т.ч 980
пацієнтів (мешканців м. Києва), що спостерігаються в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України.
Станом на 01.01 .2022 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ,
знають свій ВІЛ-статус) становить 80,0% ( 15 837 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини
Цільовий показник 2021 року – 90,0 %.
2. Розширення доступу до АРТ.
Станом на 01.01.2022 року кількість осіб які отримують антиретровірусну терапію становить 12
930 осіб, у т.ч. 990 киян, які спостерігаються та отримують лікування у ДУ «Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
Протягом 2021 року АРТ призначено 1206 ЛЖВ, з них вперше отримали лікування
1 129 осіб. На базі кабінетів інфекційних захворювань КНП «КДЦ районів м. Києва: за місцем
проживання спостерігаються у інфекціоністів 2 608 (16,4%) пацієнтів. У 2021 році 339 ЛЖВ у т.ч.37 осіб
(СІЗО) з вперше встановленим діагнозом, взятті під медичне спостереження лікарем інфекціоністом за
місцем проживання.

З числа усіх пацієнтів на АРТ 11,3 % (1 469 особи) отримують препарати за місцем проживання
у 12 аптеках КП «Фармація».
Загалом за місцем проживання, з урахуванням КІЗ та КП «Фармація» отримують
антиретровірусну терапію 4077 ( 31,5 %) осіб, від кількості ЛЖВ які отримують АРТ у м. Києві станом на
01.01.2022 року.
Таким чином другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає ВІЛ-статус, отримують
антиретровірусну терапію) становить 81,5% (12 930 особи від осіб, що знаходяться під медичним
наглядом – 15 837).
Цільовий показник на кінець 2021 року – 90%.
3. Третій цільовий показник (у 90% тих, хто отримує лікування, досягнуто пригнічення вірусу).
Станом на 01.01.2022 року серед пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію у 95% пацієнтів
(12 331 осіб), досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до невизначеного рівня, що є певним
успіхом діяльності на шляху досягнення третього «90». Цільовий показник на кінець 2021 року - 90%).
Висновки
1. У 2021 році спостерігається збільшення кількості обстежених обстеження на ВІЛ-інфекцію на
всіх рівнях надання медичної допомоги. Знизилось загальна кількість виявлених, проте
спостерігається збільшення охоплення медичним спостереження з вперше встановленим
діагнозом ВІЛ – 87,8%.
2. Спостерігається низька прихильність до лікування у ЛЖВ з безсимптомним носійством ВІЛ, що
впливає на низький показник охоплення антиретровірусним лікуванням.
3. Кількість невиявлених випадків ВІЛ-інфекції від оціночної чисельності у місті Києві становить 4
000 (20,0 %) осіб.
4. Спостерігається покращення епідемічних показників, зокрема:
- Спостерігаємо зниження захворюваності на ВІЛ-інфекціюз 62,8 у 2018 році до 37,4 на 100
тис.нас у 2021 році.
- Зниження захворюваності на СНІД з 18,5 у 2018 році до 6,8 на 100 тис.нас.у 2021 році.
- З 2017 року спостерігається зниження зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у віковій групі 1524 роки, у 2017 р - 3,7 (109 особи) на 100 тис.нас. до 2,0 (58 осіб) на 100 тис.нас. у 2021 році.
- Зниження рівня інфікованості серед донорів з 0,08 на 100 тис.нас у 2020 до 0,04 на 100 тис.нас.
у 2021 році.

Заступник директора –
начальник управління економіки

Начальник відділу лікувально-профілактичної
допомоги дорослому населенню

Дмитро КУЦОПАЛ

Василь ЖИВОТЕНЮК

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
проспект Любомира Гузара, 7, Київ, 03165, тел. (044) 404 00 78
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: dsp@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37441694

Київська міська рада
Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
На виконання рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (зі змінами) надає інформацію про
хід виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на
2019−2021 роки» за 2021 рік.
Додаток: на 45 арк.
Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

Микола Богатир
Інна Козаченко
497 03 37
.

Інформація про виконання програми
за 2021, рік
1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу тому числі: за джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

235 733,3

0,0

235 733,3

0,0

219 974,7

0,0

219 974,7

0,0

Виконано

Отримали
матеріальну
допомогу 432,9
тис осіб.

2. Надавати кошти на
Департамент
придбання лікарських засобів соціальної
та медичних виробів при
політики
лікуванні в стаціонарних
виконавчого
умовах, в тому числі
органу
ендопротезуванні,
Київської
слухопротезуванні,
міської ради
протезуванні ока, киянам (Київської
учасникам
міської
антитерористичної операції, державної
членам сімей учасників
адміністрації)
антитерористичної операції,
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції,
та киян - учасників

2019,
2020,
2021

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

996,4

0,0

996,4

0,0

Виконано

Отримали
кошти на
стаціонарне
лікування 40
осіб.

1. Забезпечувати надання
одноразової адресної
соціальної матеріальної
допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення, ветеранам війни
міста Києва

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

антитерористичної операції,
які перебувають в полоні, або
зникли безвісти, членам
сімей киян — Героїв
Небесної Сотні та киянам постраждалим учасникам
Революції Гідності;
компенсацію витрат на
придбання лікарських засобів
та медичних виробів при
лікуванні в амбулаторних
та/або стаціонарних умовах,
ендопротезуванні,
слухопротезуванні,
протезуванні ока, киянам учасникам
антитерористичної операції,
членам сімей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції,
та киян - учасників
антитерористичної операції,
які перебувають в полоні або
зникли безвісти,
членам сімей киян - Героїв
Небесної Сотні та
киянам - постраждалим
учасникам Революції
Гідності.
Департамент
3. Забезпечувати надання:
соціальної
Щорічної матеріальної
політики
допомоги:
виконавчого
киянам - учасникам
антитерористичної операції; органу
киянам - постраждалим
Київської
учасникам Революції
міської ради

2019,
2020,
2021

211 956,9

0,0

211 956,9

0,0

210 018,2

0,0

210 018,2

0,0

Виконано

Отримали
допомогу 32193
особи

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

(Київської
Гідності;
міської
членам сімей учасників
антитерористичної операції, державної
адміністрації)
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції
та киян - учасників
антитерористичної операції;
членам сімей киян - Героїв
Небесної Сотні;
Щомісячної адресної
матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам;
дружинам (чоловікам),
повнолітнім дітям, які мають
статус особи з інвалідністю І,
II, III групи, киян - Героїв
Небесної Сотні;
непрацездатним батькам;
дружинам (чоловікам) та
повнолітнім дітям, які мають
статус особи з інвалідністю І,
II, III групи, учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції;
непрацездатним батькам;
дружинам (чоловікам) та
повнолітнім дітям, які мають
статус особи з інвалідністю І,
II, III групи, киян - учасників
антитерористичної операції,
які перебувають у полоні або
зникли безвісти;

Найменування
заходу

малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам
учасників антитерористичної
операції, загиблих
(померлих) внаслідок
поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції;
малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам
киян - Героїв Небесної Сотні;
малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам
киян - учасників
антитерористичної операції,
які перебувають у полоні або
зникли безвісти;
Щомісячну адресну
матеріальну допомогу для
покриття витрат на оплату
житлово-комунальних
послуг:
киянам - учасникам
антитерористичної операції
та членам їх сімей; членам
сімей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції,
в тому числі членам сімей
учасників антитерористичної
операції, загиблих
(померлих) внаслідок

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Найменування
заходу

поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції, яким встановлено
відповідний статус згідно з
Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;членам
сімей киян - учасників
антитерористичної операції,
які перебувають у полоні або
зникли безвісти;киянам членам сімей учасників
бойових дій та
військовослужбовців, які
загинули (померли) чи
пропали безвісти на території
республіки Афганістан, яким
встановлено відповідний
статус згідно з Законом
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» або
«Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців
та членів їх сімей»;учасникам
війни з числа киян учасників антитерористичної
операції, яким встановлено
статус згідно з Законом
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», розмір
середньомісячного сукупного
доходу сім'ї яких у
розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців
перевищує величину доходу,
який дає право на податкову

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

соціальну пільгу; членам
сімей киян - Героїв Небесної
Сотні, киянам постраждалим учасникам
Революції Гідності».

5. Забезпечувати надання
одноразової адресної
матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та
киянам, які опинилися в
складних життєвих
обставинах

Департамент
2019,
соціальної
2020,
політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації

107 842,6

0,0

107 842,6

0,0

106 820,4

0,0

106 820,4

0,0

Виконано

Кількість
одержувачів 34886 осіб

6. Забезпечувати надання
допомоги на поховання
особи, яка не досягла
пенсійного віку та на момент
смерті не працювала, не
перебувала на службі, не
зареєстрована у Центрі
зайнятості як безробітна,
виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка
зобов’язалась поховати
померлого

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

8 849,0

0,0

8 849,0

0,0

8 835,2

0,0

8 835,2

0,0

Виконано

Отримали
матеріальну
допомогу 1990
осіб

7. Сприяти забезпеченню:
осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю, осіб похилого
віку та жінок, які зазнали
мастектомію протезами, (у
тому числі молочних залоз

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської

2019,
2020,
2021

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

49 887,4

0,0

49 887,4

0,0

Виконано

Закуплено
засобів
складного
протезування,
реабілітації та
пересування

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

для занять фізкультурою та міської ради
плаванням, ліфами та
(Київської
компресійними рукавами)
міської
засобами пересування,
державної
реабілітації та складного
адміністрації)
протезування;
малозабезпечених громадян,
осіб похилого віку, дітей з
інвалідністю засобами
особистої гігієни (підгузками,
пелюшками, урологічними
прокладками тощо);
передчасно народжених
дітей, вагою при народжені
до 1500 грамів; дітей з
малозабезпечених та
багатодітних сімей засобами
особистої гігієни (підгузками,
пелюшками тощо) та киян, в
першу чергу осіб з
інвалідністю, ортопедичним
взуттям та ортезами на стопу.

8795 од., 10168
од.ортопедично
го взуття та
ортезів на
стопу.

8. Здійснювати привітання
мешканців м. Києва, які
відзначають свій 100-річний
ювілей, з врученням
матеріальної допомоги,
квітів, адреса та подарунку

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

423,0

0,0

423,0

0,0

315,5

0,0

315,5

0,0

Виконано

Отримали
матеріальну
допомогу 56
осіб.

9. Надавати матеріальну
допомогу на придбання
твердого палива ветеранам
війни та малозабезпеченим
сім'ям, які отримують
субсидії

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської

2019,
2020,
2021

252,5

0,0

252,5

0,0

164,8

0,0

164,8

0,0

Виконано

Отримали
допомогу 46
осіб.

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

314 905,6

0,0

314 905,6

0,0

300 585,0

0,0

300 585,0

0,0

Виконано

Отримали
матеріальну
допомогу 22093
особи.

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

100,0

0,0

100,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Виконано

Отримали
матеріальну
допомогу 2
особи.

12. Надавати матеріальну
Департамент
допомогу на часткову
соціальної
компенсацію членам сімей
політики
киян - учасників
виконавчого
антитерористичної операції, органу
загиблих (померлих)
Київської
внаслідок поранення, контузії міської ради
чи каліцтва, одержаних під (Київської
час участі у
міської
антитерористичній операції, державної
на виготовлення та
адміністрації)
встановлення надгробків

2019,
2020,
2021

600,0

0,0

600,0

0,0

594,5

0,0

594,5

0,0

Виконано

Отримали
допомогу на
поховання - 30
осіб.
Отримали
допомогу на
виготовлення
та
встановлення
надгробків 10 осіб.

10. Надавати щомісячну
адресну соціальну
матеріальну допомогу
дітям-сиротам та окремим
категоріям осіб з
інвалідністю

11. Надавати матеріальну
допомогу жінкам,
зареєстрованим у місті Києві,
які народили трійню і більше
дітей, за поданням
Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

киянам - учасникам
антитерористичної операції,
загиблим (померлим)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції,
та допомогу на поховання
киян - учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції
13. Надавати щомісячну
матеріальну допомогу
почесним громадянам міста
Києва, які досягли
пенсійного віку

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

3 290,3

0,0

3 290,3

0,0

2 591,6

0,0

2 591,6

0,0

Виконано

Отримали
допомогу 30
осіб.

14. Надавати матеріальну
Департамент
допомогу
соціальної
киянам-уповноваженим
політики
членам сімей загиблих
виконавчого
киян-учасників
органу
антитерористичної операції Київської
за належні для одержання або міської ради
одержані ними земельні
(Київської
ділянки для будівництва і
міської
обслуговування жилого
державної
будинку, господарських
адміністрації)
будівель і споруд

2019,
2020,
2021

38 420,0

0,0

38 420,0

0,0

34 506,0

0,0

34 506,0

0,0

Виконано

Отримали
допомогу 37
осіб;

16. Забезпечувати надання

2019,

192 894,8

0,0

192 894,8

0,0

220 805,2

0,0

220 805,2

0,0

Виконано

В бюджеті м.

Департамент

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

соціальних послуг
установами, закладами
соціального захисту,
створеними за рішеннями
місцевих органів влади

2020,
соціальної
2021
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації

Києва
затверджені
асигнування на
виконання
данного заходу
в сумі 228819,5
тис. грн

17. Надавати адресну
матеріальну допомогу
студентам з інвалідністю,
сиротам, позбавленим
батьківського піклування, із
сімей Героїв Небесної Сотні
та з малозабезпечених сімей
на часткову оплату навчання
у вищих навчальних закладах
за їх вибором

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

880,0

0,0

880,0

0,0

92,0

0,0

92,0

0,0

Виконано

Кількість
одержувачів - 5
осіб

18. Забезпечувати
оздоровлення ветеранів війни
та праці, членів сімей
загиблих (померлих)
ветеранів війни, яким
виповнилося 18 років,
постраждалих учасників
Революції Гідності, осіб з
інвалідністю, дітей війни,
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, м. Києва

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

33 000,0

0,0

33 000,0

0,0

25 274,5

0,0

25 274,5

0,0

Виконано

Оздоровлено
2490 осіб

19. Забезпечувати
оздоровлення у супроводі
одного з батьків або іншого

Департамент
соціальної
політики

2019,
2020,
2021

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

27 467,8

0,0

27 467,8

0,0

Виконано

Оздоровлено
2060 осіб

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

виконавчого
законного представника:
органу
дітей киян - учасників
антитерористичної операції Київської
міської ради
(у т.ч. киян - учасників
антитерористичної операції, (Київської
які перебувають у полоні або міської
зникли безвісти) віком до 14 державної
адміністрації)
років;
дітей киян військовослужбовців
військових частин №№ 2260,
2269, 3027, 3030, 3066, 3078,
1465, 1498, 2428, А0222,
А0525, А1799, А1937, А2299,
А4193, які дислокуються на
території міста Києва, віком
до 14 років;
дітей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під
час участі у
антитерористичній операції,
віком до 18 років;
дітей киян - постраждалих
учасників Революції Гідності
віком до 14 років;
дітей киян - Героїв Небесної
Сотні віком до 18 років
20. Забезпечувати
оздоровлення з курсом
реабілітації дітей та осіб з
інвалідністю Дарницького та
Святошинського дитячих
будинків-інтернатів

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської

2019,
2020,
2021

2 356,7

0,0

2 356,7

0,0

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

Виконано

Оздоровлено
102 особи

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

державної
адміністрації)
21. Забезпечувати
Департамент
соціальної
оздоровлення з курсом
реабілітації у супроводі
політики
виконавчого
одного із батьків або
законного представника,
органу
Київської
дітей з інвалідністю,
інвалідність яких пов’язана із міської ради
(Київської
захворюванням нервової
системи, що
міської
супроводжується руховими державної
порушеннями
адміністрації)

2019,
2020,
2021

11 310,0

0,0

11 310,0

0,0

11 276,1

0,0

11 276,1

0,0

Виконано

Оздоровлено
325 дітей (з
супроводом)

2019,
2020,
2021

400,0

0,0

400,0

0,0

181,9

0,0

181,9

0,0

Виконано

Забезпечено
вшанування
працівників
соціальної
сфери - 150 осіб

47 099,6

0,0

47 099,6

0,0

46 665,5

0,0

46 665,5

0,0

Виконано

Отримали
проднабори 16664 особи,
харчувалися 973 особи

22. Забезпечувати
проведення заходів по
вшануванню працівників
соціальної сфери

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

23. Сприяти забезпеченню
безкоштовним харчуванням
та продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких
громадян та інших верств
населення міста Києва

Департамент
2019,
соціальної
2020,
політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
2 200,0

0,0

2 200,0

0,0

1 688,5

0,0

1 688,5

0,0

Виконано

Придбано:
1868 наборів
миючих засобів
;
1176
комплектів
постільної
білизни .

2019,
Департамент
2020,
соціальної
політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації,
Київський
міський центр
зайнятості

775,2

0,0

423,6

351,6

255,5

0,0

86,2

169,3

Виконано

Кількість
залучених 86
осіб (за даними
КМЦЗ)

Районні в місті 2019,
Києві державні 2020,

9 196,9

0,0

9 196,9

0,0

8 861,9

0,0

8 861,9

0,0

Виконано

Отримали
послуги - 18219

24. Сприяти забезпеченню:
миючими засобами
малозабезпечених громадян,
які не здатні до
самообслуговування та
перебувають на обліку в
міському та/або районних
територіальних центрах
соціального обслуговування
м. Києва;
комплектами постільної
білизни громадян, які не
здатні до
самообслуговування, мають
V групу рухової активності
та перебувають на обліку в
міському та/або районних
територіальних центрах
соціального обслуговування
м. Києва

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

25. Оплата за виконані
роботи залучених
безробітних та інших
категорій осіб для участі в
оплачуваних громадських
роботах з метою матеріальної
підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до
праці в інтересах
територіальної громади міста

26. Забезпечувати надання
комплексної

2019,
2020,
2021

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

соціально-психологічної
адміністрації, 2021
допомоги учасникам
Служба у
антитерористичної операції, справах дітей
членам їх сімей та членам
та сім'ї
сімей учасників
виконавчого
антитерористичної операції, органу
загиблих (померлих)
Київської
внаслідок поранення, контузії міської ради
чи каліцтва, одержаних під (Київської
час участі у
міської
антитерористичній операції, державної
киян - учасників
адміністрації),
антитерористичної операції, Київський
які перебувають у полоні або міський центр
зникли безвісти
соціальних
служб
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
28.Забезпечувати
Департамент
компенсацію за пільговий соціальної
проїзд міським пасажирським політики
транспортом окремих
виконавчого
категорій осіб, право
органу
безоплатного проїзду для
Київської
яких встановлено рішеннями міської ради
Київської міської ради, а
(Київської
також студентів вищих
міської
навчальних закладів I-IV
державної
рівнів акредитації та учнів
адміністрації)
професійно-технічних
навчальних закладів, а також
пенсіонерів за віком, які
згідно із законодавством

2019,
2020,
2021

осіб

1 797 073,0

0,0

1 797 073,0

0,0

1 371 735,2

0,0

1 371 735,2

0,0

Виконано

Кількість
громадян, які
використали
своє право на
пільговий
проїзд за
рахунок
програми
"Турбота.
Назустріч
киянам"
становить 919,7
тис. осіб.

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

України мають право
безоплатного проїзду
31. Надання інших пільг
Департамент
2019,
окремим категоріям громадян соціальної
2020,
відповідно до законодавства політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації

5 747,5

0,0

5 747,5

0,0

4 185,4

0,0

4 185,4

0,0

Виконано

Отримали
компенсацюї
витрат на
пальне - 24
особи (на суму
357,8 тис. грн).
Проведено
капітальний
ремонт 32
особам на суму
2993,5 тис.грн;
Отримали
компенсацію за
проїзд (ЧАЕС)
1061 особа на
суму 833,5
тис.грн
Компенсація за
сан.кур.
путівки- 1
особа на 0,6
тис.грн.

33. Забезпечення закупівлі
додаткових соціальних
послуг, в т. ч. послуги
соціальної адаптації дітей та
осіб з інвалідністю

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

174 783,6

0,0

174 783,6

0,0

23 999,8

0,0

23 999,8

0,0

Виконано

Проведено
закупівлю 8
соціальних
послуг.

35. Забезпечувати
компенсацію за надані пільги
окремим категоріям
населення м.Києва на оплату

Департамент
соціальної
політики
виконавчого

2019,
2020,
2021

19 000,0

0,0

19 000,0

0,0

19 000,0

0,0

19 000,0

0,0

Виконано

Оплата
заборгованості
минулих років
згідно рішення

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

послуг зв’язку відповідно до
законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про
статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких
інших осіб та їх соціальний
захист», «Про статус і
соціальний захист громадян
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»,
«Про охорону дитинства»,
«Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного
тоталітарного режиму
1917-1991 років», «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та
членів їх сімей», «Про
основні засади соціального
захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого
віку в Україні», «Про жертви
нацистських переслідувань»,
в тому числі на підставі
судових рішень

органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

36. Забезпечити заміну
електричних плит
мешканцям Спеціалізованих
будинків для ветеранів війни
та праці, громадян похилого
віку та інвалідів на вул.
Котельникова, 32/11, на вул.
Будищанській, 4 та на вул.
Івана Їжакевича,3.

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Господарського
суду

2020,
2021

110,0

0,0

110,0

0,0

88,6

0,0

88,6

0,0

Виконано

Забезпечено
плитами 20 осіб

Найменування
заходу

37.Надання постраждалим
внаслідок надзвичайної
ситуації, яка склалася
внаслідок руйнування
житлового будинку № 1/5
на
вул. Соломії Крушельницької
у Дарницькому районі міста
Києва одноразової адресної
матеріальної допомоги для
проведення ремонтних робіт
та придбання мінімально
необхідної побутової техніки
та меблів у квартири, надані
у власність в порядку
забезпечення житлом
постраждалих від
надзвичайної ситуації
38. Забезпечувати
компенсацію за харчування
дітей пільгових категорій
закладів дошкільної освіти та
дошкільних відділень
закладів загальної освіти,
право безоплатного
харчування для яких
встановлено рішеннями
Київської міської ради від
09.10.2014 № 271/271 «Про
надання додаткових гарантій
учасникам
антитерористичної операції
та членам їх сімей» та від
03.03.2016 № 118/118 «Про
надання додаткових пільг та
гарантій сім’ям Героїв
Небесної Сотні», законами
України «Про дошкільну
освіту», «Про освіту», «Про
внесення змін до деяких
законів України

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2020,
2021

10 053,3

0,0

10 053,3

0,0

7 420,5

0,0

7 420,5

0,0

Виконано

Допомогу
отримали 21
особа.

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2021

153 279,5

0,0

153 279,5

0,0

131 639,3

0,0

131 639,3

0,0

Виконано

Отримали
компенсацію
20167 осіб

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Причини
Виконавці
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням
дітей внутрішньо
переміщених осіб»,
постановою Кабінету
Міністрів України «Про
невідкладні питання
діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних
закладів» та Указом
Президента України «Про
деякі заходи щодо державної
підтримки сімей з
неповнолітніми дітьми
працівників органів
внутрішніх справ, які
загинули під час виконання
службових обов’язків»
39. Надавати одноразову
Департамент
адресну матеріальну
соціальної
допомогу для придбання та політики
реєстрації легкового
виконавчого
автомобіля киянам - особам з органу
інвалідністю, які внаслідок Київської
поранення та/або каліцтва
міської ради
одержаного під час
(Київської
безпосередньої участі в
міської
антитерористичній операції у державної
період її проведення,
адміністрації)
перебуваючи безпосередньо в
районах та у період
здійснення зазначених
заходів, отримали
ушкодження, які призвели до
необоротної втрати (у тому
числі ампутації) верхніх
та/або нижніх кінцівок (їх
частин)

2021

2 940,0

0,0

2 940,0

0,0

2 940,0

0,0

2 940,0

0,0

Виконано

Допомогу
отримали 6
осіб.

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу тому числі: за джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Найменування
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
заходу
виконання невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
3 466 473,3
0,0
3 466 121,7
351,6
2 841 277,4
0,0
2 841 108,1
169,3
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

3 466 473,3

0,0

3 466 121,7

351,6

2 841 277,4

0,0

2 841 108,1

169,3

3. Аналіз виконання за видатками в цілому
тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування
на 2021 рік з урахуванням змін

Проведені видатки за звітний період

Відхилення

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

3 041 742,0

2 950 723,6

91 018,4

2 841 108,1

2 754 989,9

86 118,2

200 633,9

195 733,7

4 900,2

Директор Департаменту

Микола Богатир
Інна Козаченко
497 03 37

Руслан СВІТЛИЙ

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2021, рік
Назва програми : Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки

Назва індикатора програми
Забезпечення соціальними послугами

Одиниця
виміру
%

Значення індикатора
програми
план

факт

30

13.7

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини недосягнення
індикаторів програми
Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 № 450 «Деякі
питання надання соціальних послуг шляхом соціального
замовлення», Департаментом соціальної політики у 2021
році вперше проведено конкурс на надання соціальних
послуг, який передбачає ряд етапів: затвердження
річного плану, розміщення інформації на офіційному
сайті, створення конкурсної комісії, подання та
відкриття конкурсних пропозицій, визначення
переможця, підписання договору. Тому договора з
надавачами підписано, починаючи з квітня 2021 року.
Процедура оформлення отримувача передбачає подання
великої кількості документів, складання акту
оцінювання потреб, що призводить до ускладнення в
отриманні соціальних послуг. Крім того, з 03.11.2021
внесено зміни в частині надання додаткових документів,
форми яких у 2021 році МСПУ не затведжено,що
унеможливлює прийом та розгляд документів
отримувачів.

Кількість досягнутих індикаторів програми - 1
Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0
Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00

Директор Департаменту

Микола Богатир
Інна Козаченко
497 03 37

Руслан СВІТЛИЙ

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки
назва міської цільової програми

за 2021, рік
1.
Всього
32

Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних
заходів, %
Виконаних
Невиконаних
32
0
100,00
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим
категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва;
3. Забезпечувати надання:
Щорічної матеріальної допомоги:
киянам - учасникам антитерористичної операції;
киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності;
членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та киян - учасників
антитерористичної операції;
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні;
Щомісячної адресної матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з
інвалідністю І, II, III групи, киян - Героїв Небесної Сотні;
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з
інвалідністю І, II, III групи, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції;
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з
інвалідністю І, II, III групи, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні
або зникли безвісти;
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у
антитерористичній операції;
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні;
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - учасників антитерористичної
операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;
Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних
послуг:
киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей учасників
антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у антитерористичній операції, в тому числі членам сімей учасників
антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у антитерористичній операції, яким встановлено відповідний статус
згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;членам
сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли
безвісти;киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули
(померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний
статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;учасникам війни з
числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного
сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує
величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян - Героїв
Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності»;

5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;
23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими
малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва;

наборами

10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим
категоріям осіб з інвалідністю;
28.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих
категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської
ради, а також студентів
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів
професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із
законодавством України мають право безоплатного проїзду;
38. Забезпечувати компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти
та дошкільних відділень закладів загальної освіти, право безоплатного харчування для яких
встановлено рішеннями Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових
гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та від 03.03.2016 № 118/118
«Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні», законами України
«Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постановою
Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів» та Указом Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки
сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків».
Оцінка ефективності виконання програми
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Плановий ресурс Програми на 2021 рік складає 3 466 473,3 тис. гривень. Рішенням Київської міської
ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами) затверджені
асигнування на виконання Програми в сумі 3 041 742,0 тис. грн. Профінансовано за 2021 рік 2 841
277,4 тис грн, що становить 93,4 % від бюджетних призначень
За 2021 рік надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних, релігійних свят
та визначних дат, киянам - учасникам АТО, Героям Небесної сотні, членам їх сімей та членам сімей
загиблих, киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям
соціально незахищених верств населення на загальну суму 561 005,7 тис гривень.
У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 1171 особи (25 628,6 тис. грн.), закуплено
8795 одиниць засобів реабілітації та пересування (12 518,0 тис. грн), 10168 одиниць ортопедичного
взуття та ортезів на стопу (11741,1 тис. грн).
Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з
інвалідністю на загальну суму 300585,0 тис. гривень.
В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 37 киянам-уповноваженим членам сімей
загиблих киян-учасників АТО за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки на
суму 34 506,0 тис. гривень.
Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за
рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 220805,2 тис. гривень.
Придбано путівки для оздоровлення пільгових категорій громадян на суму 66 368,4 тис. гривень.
Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені безкоштовним
харчуванням, продуктовими наборами на суму 46 665,5 тис. гривень та комплектами постільної
білизни, наборами миючих засобів на суму 1688,5 тис. гривень. Забезпечено заміну електричних
плит мешканцям спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та
інвалідів на вул. Будищанській, 4 та по вул. Їжакевича, 3 (видатки становили 88,6 тис. грн.).
В звітному періоді 86 осіб з числа безробітних та інших категорій осіб залучена до участі в
оплачуваних громадських роботах, видатки становили 86,2 тис. грн.. (крім того, 169,3 тис грн за
рахунок Фонду)
Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної
допомоги киянам-учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки
становили
8861,9 тис. гривень.
В звітному періоді профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян в сумі 1 371 735,2 тис. гривень.
На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства видатки становили 3761,8 тис. гривень.
Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 24999,8 тис. грн (закуплено 8 видів
послуг).
Профінансовано заборгованість минулих років згідно рішень Господарського суду компенсації за
надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 19 000,0 тис гривень.
Профінансовано компенсацію витрат за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної
освіти в сумі 131 639,3 тис. гривень.
В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 6 киянам-учасникам АТО/ООС, особам з
інвалідністю внаслідок війни для придбання легкового автомобіля на суму 2940,0 тис. гривень.
Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
Беручи до уваги ефективні результати надання підтримки малозахищеним верствам населення через
посилення адресності при її наданні та вже накопичений потенціал реалізації всіх заходів Програми,
вважаємо за доцільне продовжити її дію та здійснювати відповідне фінансування.

Директор Департаменту

Микола Богатир
Інна Козаченко
497 03 37

Руслан СВІТЛИЙ

Звіт про виконання результативних показників
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки
за 2021, рік

Назва заходу

Група
результативних
показників

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

1. Підвищення соціальної захищеності мешканців

Завдання Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
1. Забезпечувати надання
одноразової адресної соціальної
матеріальної допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств населення,
ветеранам війни міста Києва

2. Надавати кошти на придбання
лікарських засобів та медичних
виробів при лікуванні в
стаціонарних умовах, в тому
числі ендопротезуванні,
слухопротезуванні, протезуванні
ока, киянам - учасникам
антитерористичної операції,
членам сімей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у
антитерористичній операції, та
киян - учасників
антитерористичної операції, які
перебувають в полоні, або зникли
безвісти, членам сімей киян —
Героїв Небесної Сотні та киянам

Показники витрат Показник витрат

тис. грн

235733,3

219974,7

-15758,6

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

тис. осіб

525

432,9

-92,1

грн

449

508,14

59,14

%

57,8

66,6

8,8

тис. грн

1000

996,4

-3,6

Кількість одержувачів

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

26

40

14

тис. грн

38,5

24,91

-13,59

%

25,7

64,7

39,0

тис. грн

211956,9

210018,2

-1938,7

- постраждалим учасникам
Революції Гідності; компенсацію
витрат на придбання лікарських
засобів та медичних виробів при
лікуванні в амбулаторних та/або
стаціонарних умовах,
ендопротезуванні,
слухопротезуванні, протезуванні
ока, киянам - учасникам
антитерористичної операції,
членам сімей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у
антитерористичній операції, та
киян - учасників
антитерористичної операції, які
перебувають в полоні або зникли
безвісти,
членам сімей киян - Героїв
Небесної Сотні та
киянам - постраждалим
учасникам Революції Гідності.

3. Забезпечувати надання:
Щорічної матеріальної допомоги:
киянам - учасникам
антитерористичної операції;
киянам - постраждалим
учасникам Революції Гідності;
членам сімей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

одержаних під час участі у
антитерористичній операції та
киян - учасників
антитерористичної операції;
членам сімей киян - Героїв
Небесної Сотні;
Щомісячної адресної
матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам;
дружинам (чоловікам),
повнолітнім дітям, які мають
статус особи з інвалідністю І, II,
III групи, киян - Героїв Небесної
Сотні;
непрацездатним батькам;
дружинам (чоловікам) та
повнолітнім дітям, які мають
статус особи з інвалідністю І, II,
III групи, учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у
антитерористичній операції;
непрацездатним батькам;
дружинам (чоловікам) та
повнолітнім дітям, які мають
статус особи з інвалідністю І, II,
III групи, киян - учасників
антитерористичної операції, які
перебувають у полоні або зникли
безвісти;
малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам
учасників антитерористичної
операції, загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції;

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам киян
- Героїв Небесної Сотні;
малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам киян
- учасників антитерористичної
операції, які перебувають у
полоні або зникли безвісти;
Щомісячну адресну матеріальну
допомогу для покриття витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг:
киянам - учасникам
антитерористичної операції та
членам їх сімей; членам сімей
учасників антитерористичної
операції, загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції, в тому числі членам
сімей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у
антитерористичній операції, яким
встановлено відповідний статус
згідно з Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;членам
сімей киян - учасників
антитерористичної операції, які
перебувають у полоні або зникли
безвісти;киянам - членам сімей
учасників бойових дій та
військовослужбовців, які
загинули (померли) чи пропали

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

32665

32193

-472

грн

6488,8

6523,7

34,9

%

111,3

110,68

-0,62

тис. грн

107842,6

106820,4

-1022,2

безвісти на території республіки
Афганістан, яким встановлено
відповідний статус згідно з
Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» або «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей»;учасникам війни з числа
киян - учасників
антитерористичної операції, яким
встановлено статус згідно з
Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», розмір
середньомісячного сукупного
доходу сім'ї яких у розрахунку на
одну особу за попередні шість
місяців перевищує величину
доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу;
членам сімей киян - Героїв
Небесної Сотні, киянам постраждалим учасникам
Революції Гідності».

5. Забезпечувати надання
одноразової адресної
матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам,
які опинилися в складних
життєвих обставинах

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

6. Забезпечувати надання
допомоги на поховання особи,
яка не досягла пенсійного віку та
на момент смерті не працювала,
не перебувала на службі, не
зареєстрована у Центрі
зайнятості як безробітна,
виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка
зобов’язалась поховати
померлого

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

7. Сприяти забезпеченню: осіб з
інвалідністю, дітей з
інвалідністю, осіб похилого віку
та жінок, які зазнали
мастектомію протезами, (у тому
числі молочних залоз для занять
фізкультурою та плаванням,
ліфами та компресійними
рукавами) засобами пересування,
реабілітації та складного
протезування; малозабезпечених
громадян, осіб похилого віку,
дітей з інвалідністю засобами
особистої гігієни (підгузками,
пелюшками, урологічними
прокладками тощо); передчасно

Кількість одержувачів

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

тис. осіб

29,3

34,9

5,6

грн

3680,6

3060,75

-619,85

%

149,6

96,0

-53,6

тис. грн

8849

8835,2

-13,8

тис. осіб

2

1,99

-0,01

тис. грн

4,5

4,43

-0,07

%

128,6

111

-17,6

тис. грн

50000

49887,4

-112,6

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

од.

267

1171

904

од.

9320

8795

-525

тис. од.

0

0

0

4. Взуття

од.

7467

8795

1328

5. Ортези

од.

4700

4107

-593

грн

700

678,0

-22,0

грн

56683,1

21886

-34797,1

грн

2426,5

1423,3

-1003,2

грн

1200

1478

278

грн

0

0

0

%

61,5

31,02

-30,48

народжених дітей, вагою при
народжені до 1500 грамів; дітей
з малозабезпечених та
багатодітних сімей засобами
особистої гігієни (підгузками,
пелюшками тощо) та киян, в
першу чергу осіб з інвалідністю,
ортопедичним взуттям та
ортезами на стопу.
Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники
ефективності

2. Засоби складного
протезування
3. Засоби реабілітації та
пересування
1. Засоби гігієни

5. Середній розмір
вартості ортезів
2. Середній розмір
вартості засобів
складного протезування
Показники
3. Середній розмір
ефективності
вартості засобів
реабілітації та
пересування
Показники
4. Середній розмір
ефективності
вартості взуття
Показники
1. Середній розмір
ефективності
вартості засобів гігієни
Показники якості Динаміка показників
витрат на придбання
засобів гігієни, складного
протезування,
реабілітації та
пересування, взуття та
ортезів

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

11. Надавати матеріальну
допомогу жінкам,
зареєстрованим у місті Києві, які
народили трійню і більше дітей,
за поданням Департаменту

Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

факт

тис. грн

423

315,5

-107,5

осіб

70

56

-14

тис. грн

6

5,63

-0,37

%

100

93,9

-6,1

тис. грн

252,5

164,8

-87,7

осіб

71

46

-25

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

тис. грн

3,6

3,58

-0,02

%

109,1

99,51

-9,59

тис. грн

314905,6

300585

-14320,6

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

тис. осіб

23,6

22,1

-1,5

грн

1112

1133,4

21,4

%

103,1

101,92

-1,18

тис. грн

100

60

-40

Показник витрат

Кількість одержувачів

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

10. Надавати щомісячну адресну
соціальну матеріальну допомогу
дітям-сиротам та окремим
категоріям осіб з інвалідністю

Значення показника
план

8. Здійснювати привітання
Показники витрат
мешканців м. Києва, які
відзначають свій 100-річний
ювілей, з врученням матеріальної
допомоги, квітів, адреса та
подарунку
Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
9. Надавати матеріальну
допомогу на придбання твердого
палива ветеранам війни та
малозабезпеченим сім'ям, які
отримують субсидії

Назва
результативного
показника

Кількість одержувачів

Кількість одержувачів

Середній розмір
щомісячної допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

3

2

-1

тис. грн

33,3

30

-3,3

%

108,1

97,1

-11,0

тис. грн

600

594,5

-5,5

осіб

10

10

0

осіб

20

30

10

тис. грн

50

44,45

-5,55

охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

12. Надавати матеріальну
допомогу на часткову
компенсацію членам сімей киян учасників антитерористичної
операції, загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції, на виготовлення та
встановлення надгробків киянам
- учасникам антитерористичної
операції, загиблим (померлим)
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції, та допомогу на
поховання киян - учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у
антитерористичній операції

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
ефективності

1) Кількість одержувачів
на надгробки
2) Кількість одержувачів
на поховання
1) Середній розмір
допомоги на
виготовлення та

Причини невиконання

Назва заходу

13. Надавати щомісячну
матеріальну допомогу почесним
громадянам міста Києва, які
досягли пенсійного віку

14. Надавати матеріальну
допомогу
киянам-уповноваженим членам
сімей загиблих киян-учасників
антитерористичної операції за
належні для одержання або
одержані ними земельні ділянки
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд

16. Забезпечувати надання
соціальних послуг установами,
закладами соціального захисту,
створеними за рішеннями
місцевих органів влади

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
ефективності
Показники якості
Показники витрат

встановлення надгробків
2) Середній розмір
допомоги на поховання
Динаміка одержувачів
Показник витрат

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

тис. грн

5

5

0

%
тис. грн

20
3290,3

57,1
2591,6

37,1
-698,7

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
Показники витрат

Кількість одержувачів

осіб

31

30

-1

Середній розмір
допомоги
Динаміка одержувачів
Показник витрат

грн

8845

7198,9

-1646,1

%
тис. грн

114,8
38420

96,8
34506

-18,0
-3914

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
Показники витрат

Кількість одержувачів

осіб

40

37

-3

Середній розмір
допомоги
Динаміка одержувачів
Показник витрат

тис. грн

960,5

932,6

-27,9

%
тис. грн

61,5
192894,8

148,0
220805,2

86,5
27910,4

од.

25

25

0

тис. осіб

95,8

81,8

-14,0

грн

2013,4

2699,3

685,9

Показники
продукту
Показники
продукту
Показники

1) кількість установ
2) кількість користувачів
послуг
1) середньорічні витрати

Причини невиконання

Назва заходу

17. Надавати адресну
матеріальну допомогу студентам
з інвалідністю, сиротам,
позбавленим батьківського
піклування, із сімей Героїв
Небесної Сотні та з
малозабезпечених сімей на
часткову оплату навчання у
вищих навчальних закладах за їх
вибором

Група
результативних
показників

Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

факт

%

129,9

160,1

30,2

тис. грн

880

92,0

-788,0

осіб

40

5

-35

тис. грн

22

18,4

-3,6

%

100

84,4

-15,6

тис. грн

33000

25274,5

-7725,5

осіб

2426

2490

64

Середня вартість путівки

тис. грн

13,6

10,2

-3,4

Динаміка одержувачів
Показник витрат

%
тис. грн

101,5
30000

97,3
27467,8

-4,2
-2532,2

Кількість одержувачів

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
19. Забезпечувати оздоровлення у Показники витрат
супроводі одного з батьків або
іншого законного представника:
дітей киян - учасників

Значення показника
план

ефективності
на 1 користувача послуг
Показники якості Динаміка витрат на 1
користувача послуг
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

18. Забезпечувати оздоровлення
ветеранів війни та праці, членів
сімей загиблих (померлих)
ветеранів війни, яким
виповнилося 18 років,
постраждалих учасників
Революції Гідності, осіб з
інвалідністю, дітей війни,
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, м. Києва

Назва
результативного
показника

Кількість одержувачів

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту

1) Кількість
одержувачів членів сімей
учасників АТО
2) Кількість одержувачів
членів сімей
військовослужбовців
Середня вартість путівки

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

1797

1905

108

осіб

190

155

-35

тис. грн

15,1

13,4

-1,7

%
тис. грн

99,4
2356,7

98,9
2350

-0,5
-6,7

осіб

102

102

0

антитерористичної операції (у
т.ч. киян - учасників
антитерористичної операції, які
перебувають у полоні або зникли
безвісти) віком до 14 років;
дітей киян - військовослужбовців
військових частин №№ 2260,
2269, 3027, 3030, 3066, 3078,
1465, 1498, 2428, А0222, А0525,
А1799, А1937, А2299, А4193, які
дислокуються на території міста
Києва, віком до 14 років;
дітей учасників
антитерористичної операції,
загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі у
антитерористичній операції,
віком до 18 років;
дітей киян - постраждалих
учасників Революції Гідності
віком до 14 років;
дітей киян - Героїв Небесної
Сотні віком до 18 років

Показники
продукту

Показники
ефективності
Показники якості Динаміка одержувачів
20. Забезпечувати оздоровлення з Показники витрат Показник витрат
курсом реабілітації дітей та осіб з
інвалідністю Дарницького та
Святошинського дитячих
будинків-інтернатів
Показники
Кількість одержувачів

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

23. Сприяти забезпеченню
безкоштовним харчуванням та
продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких
громадян та інших верств
населення міста Києва

Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

тис. грн

23,1

23,0

-0,1

%
тис. грн

113,3
11310

113,3
11276,1

0,0
-33,9

осіб

325

325

0

Середня вартість путівки

тис. грн

34,8

34,7

-0,1

продукту
Показники
Середня вартість путівки
ефективності
Показники якості Динаміка одержувачів
21. Забезпечувати оздоровлення Показники витрат Показник витрат
з курсом реабілітації у супроводі
одного із батьків або законного
представника, дітей з
інвалідністю, інвалідність яких
пов’язана із захворюванням
нервової системи, що
супроводжується руховими
порушеннями

22. Забезпечувати проведення
заходів по вшануванню
працівників соціальної сфери

Значення показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
Показники витрат

Кількість одержувачів

Динаміка одержувачів
Показник витрат

%
тис. грн

104,5
400

100
181,9

-4,5
-218,1

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів

осіб

150

150

0

тис. грн

250

0,0319

-249,9681

грн

1000

1000

0

%

200

100

-100

тис. грн

47099,6

46665,5

-434,1

тис. осіб

22,9

17,637

-5,263

грн

2061,1

2645,9

584,8

Витрати на 1 захід

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники

Кількість одержувачів
Середній розмір

Причини невиконання

Назва заходу

24. Сприяти забезпеченню:
миючими засобами
малозабезпечених громадян, які
не здатні до самообслуговування
та перебувають на обліку в
міському та/або районних
територіальних центрах
соціального обслуговування м.
Києва;
комплектами постільної білизни
громадян, які не здатні до
самообслуговування, мають V
групу рухової активності та
перебувають на обліку в
міському та/або районних
територіальних центрах
соціального обслуговування м.
Києва

25. Оплата за виконані роботи
залучених безробітних та інших
категорій осіб для участі в
оплачуваних громадських
роботах з метою матеріальної
підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до праці
в інтересах територіальної

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

ефективності
допомоги
Показники якості Динаміка середнього
розміру допомоги
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту

2) Кількість одержувачів
постільної білизни (1 раз
на рік)
Показники
1) Кількість одержувачів
продукту
миючих засобів
(щоквартально)
Показники
Середня вартість 1
ефективності
набору
Показники
Середня вартість
ефективності
1 комплекту
Показники якості Динаміка одержувачів
Показники витрат Показник витрат

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

%

502,3

490,1

-12,2

тис. грн

2200

1688,5

-511,5

осіб

1176

1176

0

осіб

1868

1868

0

грн

200

172,8

-27,2

грн

600

337,8

-262,2

%
тис. грн

82,4
775,2

100
255,5

17,6
-519,7

Причини невиконання

Назва заходу

Значення показника

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Одиниця
виміру

Показники
продукту
Показники
ефективності

Кількість залучених осіб

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

тис. осіб

0,8

0,086

-0,714

%

50

50

0

%
тис. грн

47,1
9196,9

7,8
8861,9

-39,3
-335,0

тис. осіб

26,6

18,2

-8,4

грн

346,1

486,9

140,8

%

93,2

50,6

-42,6

тис. грн

1797073

1371735,2

-425337,8

громади міста

26. Забезпечувати надання
комплексної
соціально-психологічної
допомоги учасникам
антитерористичної операції,
членам їх сімей та членам сімей
учасників антитерористичної
операції, загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній
операції, киян - учасників
антитерористичної операції, які
перебувають у полоні або зникли
безвісти

Середньомісячний розмір
оплати праці не менше _
% від мінімальної
заробітної плати
Показники якості Динаміка залучених осіб
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

28.Забезпечувати компенсацію
за пільговий проїзд міським
пасажирським транспортом
окремих категорій осіб, право
безоплатного проїзду для яких
встановлено рішеннями
Київської міської ради, а також
студентів вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічних

Кількість одержувачів
послуг
Середній розмір витрат
на 1 одержувача послуг
Динаміка одержувачів
послуг
Показники витрат Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

тис. осіб

903,2

919,7

16,5

грн

165,8

124,3

-41,5

%

102,5

87,5

-15,0

тис. грн

5747,5

4185,4

-1562,1

осіб

30

24

-6

осіб

30

32

2

осіб

2000

1061

-939

осіб

20

1

-19

грн

656

785,6

129,6

грн

565,9

600

34,1

навчальних закладів, а також
пенсіонерів за віком, які згідно із
законодавством України мають
право безоплатного проїзду
Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів/12
міс.
Середній розмір
компенсації/міс.
Динаміка середнього
розміру компенсації
31. Надання інших пільг окремим Показники витрат Показник витрат
категоріям громадян відповідно
до законодавства
Показники
2) щомісячна виплата
продукту
грошової компенсації
витрат на автомобільне
пальне з розрахунку 50
літрів високооктанового
бензину на місяць
Показники
3) капітальний ремонт
продукту
власних житлових
будинків і квартир
Показники
4) щорічна виплата
продукту
грошової компенсації
витрат за проїзд
громадянам, які
постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС
Показники
1) компенсація за
продукту
самостійне
санаторно-курортне
лікування
Показники
4) щорічна виплата
ефективності
грошової компенсації
витрат за проїзд
громадянам, які
постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС
Показники
1) компенсація за

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

грн

1722,6

1242,4

-480,2

грн

126136,7

93546,9

-32589,8

%

91,8

77,0

-14,8

тис. грн

174783,6

23999,8

-150783,8

екстрене (кризове)
втручання
поліативний догляд

осіб

1000

0

-1000

осіб

30

12

-18

соціально-психологічна
реабілітація осіб із
залежністю від
наркотичних засобів чи
психотропних речовин
догляд стаціонарний для
осіб з психічними
розладами
транспортні послуги

осіб

35

21

-14

осіб

661

192

-469

осіб

450

5

-445

осіб

50

0

-50

од.

11

8

-3

ефективності

33. Забезпечення закупівлі
додаткових соціальних послуг, в
т. ч. послуги соціальної адаптації
дітей та осіб з інвалідністю

самостійне
санаторно-курортне
лікування
Показники
2) щомісячна виплата
ефективності
грошової компенсації
витрат на автомобільне
пальне з розрахунку 50
літрів високооктанового
бензину на місяць
Показники
3) капітальний ремонт
ефективності
власних житлових
будинків і квартир
Показники якості Динаміка середньої
вартості компенсації на
лікування, пальне,
ремонт квартир, проїзд
Показники витрат Показник витрат

Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
продукту

Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
продукту
Показники
продукту

супровід під час
інклюзивного навчання
1) Кількість видів послуг,
з них:

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
продукту

2) кількість отримувачів
соціальних послуг, в т.ч. :
догляд вдома; денний
догляд та соціальна
адаптація для дітей з
інвалідністю
екстрене (кризове)
втручання
поліативний догляд

Показники
ефективності
Показники
ефективності
Показники
ефективності

Показники
ефективності
Показники
ефективності
Показники
ефективності
Показники
ефективності
Показники
ефективності

35. Забезпечувати компенсацію
за надані пільги окремим
категоріям населення м.Києва на
оплату послуг зв’язку відповідно

соціально-психологічна
реабілітація осіб із
залежністю від
наркотичних засобів чи
психотропних речовин
догляд стаціонарний для
осіб з психічними
розладами
транспортні послуги

супровід під час
інклюзивного навчання
1) Середня вартісь
соціальної послуги
2) Середня вартість
соціальної послуги на 1
особу в рік, тис.грн.
Показники
догляд вдома; денний
ефективності
догляд та соціальна
адаптація для дітей з
інвалідністю
Показники якості Відсоток забезпечення
киян соціальними
послугами
Показники витрат Показник витрат т.ч за
попередніі роки

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

2375

384

-1991

осіб

149

154

5

тис. грн

2,3

0

-2,3

тис. грн

63,6

26,5

-37,1

тис. грн

63

34,2

-28,8

тис. грн

205,6

110,4

-95,2

тис. грн

54,8

1,6

-53,2

тис. грн

103,2

0

-103,2

тис. грн

15889,4

3000

-12889,4

тис. грн

73,6

62,5

-11,1

тис. грн

17,7

4,6

-13,1

%

100

16,2

-83,8

тис. грн

19000

19000

0

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

до законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про
статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких
інших осіб та їх соціальний
захист», «Про статус і соціальний
захист громадян які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про охорону
дитинства», «Про реабілітацію
жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму
1917-1991 років», «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей», «Про основні засади
соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про
жертви нацистських
переслідувань», в тому числі на
підставі судових рішень

36. Забезпечити заміну
електричних плит мешканцям
Спеціалізованих будинків для
ветеранів війни та праці,
громадян похилого віку та
інвалідів на вул. Котельникова,
32/11, на вул. Будищанській, 4 та
на вул. Івана Їжакевича,3.

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
Показники витрат

кількість отримувачів

осіб

57200

57200

0

Серення вартість

грн

27,7

27,7

0,0

%
тис. грн

100
110

100
88,6

0
-21,4

Динаміка кількості осіб
Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

37.Надання постраждалим
внаслідок надзвичайної ситуації,
яка склалася внаслідок
руйнування житлового будинку
№ 1/5 на
вул. Соломії Крушельницької у
Дарницькому районі міста Києва
одноразової адресної
матеріальної допомоги для
проведення ремонтних робіт та
придбання мінімально необхідної
побутової техніки та меблів у
квартири, надані у власність в
порядку забезпечення житлом
постраждалих від надзвичайної
ситуації

38. Забезпечувати компенсацію
за харчування дітей пільгових
категорій закладів дошкільної
освіти та дошкільних відділень
закладів загальної освіти, право
безоплатного харчування для
яких встановлено рішеннями
Київської міської ради від
09.10.2014 № 271/271 «Про
надання додаткових гарантій
учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей» та

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості
Показники витрат

Кількість забезпечених
осіб
Середня вартість

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

20

20

0

тис. грн

5,5

4,43

-1,07

Динаміка кількості осіб
Показник витрат

%
тис. грн

100
10053,3

100
7420,5

0
-2632,8

Кількість одержувачів

осіб

28

21

-7

тис. грн

359

353,4

-5,6

%

90

88,6

-1,4

тис. грн

153279,5

131639,3

-21640,2

Середній розмір
допомоги
Динаміка середнього
розміру
Показники витрат Показник витрат

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Кількість одержувачів

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

осіб

19608

20167

559

грн/місяць

1302,9

1087,9

-215,0

%

100

102,9

2,9

тис. грн

2940

2940

0

від 03.03.2016 № 118/118 «Про
надання додаткових пільг та
гарантій сім’ям Героїв Небесної
Сотні», законами України «Про
дошкільну освіту», «Про освіту»,
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо
забезпечення безкоштовним
харчуванням дітей внутрішньо
переміщених осіб», постановою
Кабінету Міністрів України «Про
невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних
навчальних закладів» та Указом
Президента України «Про деякі
заходи щодо державної
підтримки сімей з
неповнолітніми дітьми
працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час
виконання службових
обов’язків»

Середній розмір
компенсації
Відсоток забезпечених
компенсацією
39. Надавати одноразову адресну Показники витрат Показник витрат,
матеріальну допомогу для
тис. грн
придбання та реєстрації
легкового автомобіля киянам особам з інвалідністю, які
внаслідок поранення та/або
каліцтва одержаного під час
безпосередньої участі в
антитерористичній операції у
період її проведення,
перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

зазначених заходів, отримали
ушкодження, які призвели до
необоротної втрати (у тому числі
ампутації) верхніх та/або нижніх
кінцівок (їх частин)
Показники
продукту

Показник продукту
Кількість одержувачів,
осіб

осіб

6

6

0

Показники
ефективності

Показник ефективності
Середній розмір
допомогиї, тис. грн

тис. грн

490

490

0

%

100

100

0

Показники якості Показник якості
Динаміка середнього
розміру допомоги, %

Кількість виконаних результативних показників – 165
Кількість невиконаних результативних показників – 0
Відсоток виконання результативних показників – 100,00

Директор Департаменту

Микола Богатир
Інна Козаченко
497 03 37

Руслан СВІТЛИЙ

Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради
Вітренку А.О.
Порошенко М.А.
Для врахування в роботі.
Дикій К.В.
Юнаковій С.М.

ВОЛОДИМИР БОНДАРЕНКО
17 лютого 2022 р.
№ 08/3902

2.5.

3.1.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

________________ № ________________

Голові постійної комісії Київської
міської ради з питань охорони здоров’я
та соціальної політики
М. ПОРОШЕНКО
Шановна Марино Анатоліївно!
Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент охорони
здоров’я) на виконання листа постійної комісії Київської міської ради з питань
охорони
здоров’я
та
соціальної
політики
від
04.02.2022
№ 08/287-56вих опрацьовано проєкт рішення Київської міської ради «Про
приєднання міста Києва до Європейської мережі «Здорові міста».
За результатами опрацювання повідомляємо.
Основна ціль діючої під егідою ВООЗ руху «Здорові міста» це - сприяння
пріоритетності питань здоров’я в соціальному, економічному та політичному
міському плануванні, розвитку активного руху на місцевому рівні щодо
підтримки охорони громадського здоров’я.
Медичний аспект не є головним серед різноманітності впливів на
здоров`я людини. На 90 % стан здоров’я населення залежить від багатьох
чинників. Це: соціально-економічні (рівень добробуту громадян, безпека
життєдіяльності тощо), екологічні (якість повітря, питної води, харчування,
поводження з відходами та ін.), інфраструктурні фактори (землеустрій,
транспорт, доступність до послуг, місця для відпочинку тощо), умови і спосіб
життя кожної окремої людини (місто, де проживає людина; місце, де вона
мешкає; сфера її діяльності та спосіб життя, визначення власної пріоритетності
щодо себе, свого здоров’я, здоров’я оточуючих).
Стан системи охорони здоров`я обумовлює в середньому лише близько
10 % всього комплексу таких впливів.
Враховуючи зазначене, надання якісних послуг населенню у всіх сферах
діяльності, які б відповідали індивідуальними потребам кожної людини,
мають мати комплексний підхід завдяки консолідованим зусиллям всіх

зацікавлених сторін у напрямку збереження та зміцнення здоров’я населення
та потребує ефективного та цільового використання всіх наявних ресурсів.
Для реалізації основних стратегічних та оперативних цілей, завдань та
заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Департаментом охорони
здоров’я розроблено та наразі діють міські цільові галузеві програми
«Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, «Громадське здоров’я» на 2022-2025
роки», спрямовані на зміцнення і охорону здоров’я жителів міста Києва,
зниження розповсюдження і зменшення частоти інфекційних та
неінфекційних захворювань, зниження показників смертності та інвалідизації
тощо.
Також, в рамках в рамках підготовки до затвердження проєкту Стратегії
розвитку міста Києва до 2035 за кожним структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної
адміністрації) закріплюються напрями, оперативні цілі, завдання проєкту
Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року з метою досягнення комплексного
надання якісних послуг населенню у всіх сферах діяльності, які б відповідали
індивідуальними потребам кожної людини, та мають комплексний підхід
завдяки консолідованим зусиллям всіх зацікавлених сторін у напрямку
збереження та зміцнення здоров’я населення та забезпечує ефективне та
цільове використання всіх наявних ресурсів.
Так, наприклад, за Департаментом охорони здоров’я закріплено
Оперативна ціль 1.7.1. Формування доступної та спроможної системи охорони
здоров’я для надання якісних медичних послуг. Завдання: Медичне
забезпечення хворих, які потребують життєвонеобхідних лікарських засобів
та виробів медичного призначення (орфанні захворювання, хронічна ниркова
недостатність, стан після трансплантації органів та інші). Створення місцевих
механізмів забезпечення доступності медичних послуг понад обсяг програми
медичних гарантій (для пільгових категорій, соціально незахищених верств
населення, дітей та дорослих, яких забезпечено послугами понад обсяг
програми медичних гарантій). Модернізація та розвиток системи екстреної
медичної допомоги. 3. Розвиток, оновлення та приведення до сучасних вимог
матеріально-технічної забезпеченості закладів охорони здоров'я (будівництво
(відкриття) нових закладів охорони здоров’я, реконструкція та капітальний
ремонт закладів охорони здоров’я та оновлення їх матеріально-технічної
бази).
За Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій закріплено
напрям 4.4. Розвиток цифрового простору і публічних сервісів. Оперативна
ціль 4.4.2. Цифрова трансформація, розвиток цифрової інфраструктури та
електронних сервісів. Завдання:Створення єдиного інформаційного
медичного простору - міської платформи (системи) збору та обробки даних
про здоров"я населення та діяльність закладів охорони здоров’я. Рівень
охоплення муніципальних закладів охорони здоров'я міською медичною
платформою (2035 рік=100%). Рівень функціонування модулів платформи у
поточному періоді до запланованих (2035 рік =100%).

За Департаментом житлово-комунальної інфраструктури, Департаментом
промисловості та розвитку підприємництва та Управління екології та
природних ресурсів закріплено Напрям 4.3. Розвиток Київської агломерації.
Оперативна ціль 4.3.1. Посилення інтегруючої ролі Київської агломерації з
розвитку інфраструктури Київського регіону. Завдання: Сприяння
реіндустріалізації промислових територій на основі інновацій вищих
технологічних устоїв, формування економічних кластерів (ІТ-кластерів,
медичних, креативної індустрії), науково-технологічних та медичних центрів
з використанням потенціалу Київської агломерації.
За Департаментом земельних ресурсів, Департаментом містобудування та
архітектури та Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
Напрям 1.3. Поліцентричний збалансований розвиток міського простору.
Оперативна ціль 1.3.1. Сталий розвиток території та забезпечення комплексної
забудови міста Києва з урахуванням його поліцентричного розвитку.
Завдання:Підвищення якості міського планування, зокрема, шляхом
розроблення та оновлення Генерального плану міста Києва, Плану зонування
міста Києва, детальних планів територій. Оперативна ціль 1.3.2.
Впорядкування та розвиток публічного проcтору, трансформація міського
середовища до європейських стандартів. Завдання: Впровадження сучасних
принципів просторового розвитку, зокрема, принципів комплексної забудови
міста, поліцентриності, організації зв’язків та рекреацій, впорядкування
вуличного мистецтва та елементів благоустрою (внесенням змін до Правил
благоустрою міста Києва).
З повагою
Директор

Хацюр
066-134-23-53

Валентина ГІНЗБУРГ

3.2.
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
проспект Любомира Гузара, 7, Київ, 03165, тел. (044) 404 00 78
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: social@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37441694

Голові постійної комісії Київради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту
Марині ПОРОШЕНКО
Шановна Марино Анатоліївно!
Рішенням Київської міської ради ІІ сесії УІІ скликання від 13 листопада
2014 року № 381/381 утворена Комісія з питань розгляду заяв про надання
житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці,
громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації),розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради(Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2015 року № 483
затверджений посадовий склад Комісії .
В зв’язку з кадровими змінами, для затвердження нового персонального
складу Комісії просимо Вас підтвердити свою кандидатуру у складі Комісії, як
це зазначено в п. 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради(Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2015 року № 483.
Щиро вдячні за співпрацю.
З повагою
Директор Департаменту

Марина Савченюк

Руслан СВІТЛИЙ

