
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

сесія  Знам’янської  міської  ради сьомого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від       лютого  2016 року     № 

м. Знам'янка 

 

Про хід виконання Міської програми 

проведення заходів  з профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2014-2017роки 

в 2015 році 

 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію директора центу соціальних 

служб для сім»ї, дітей та молоді Н. Шевченко про хід виконання Міської 

програми проведення заходів  з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2014-

2017роки в 2015 році, затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 

2013 року № 1119, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

     В и р і ш и л а : 

 

1. Інформацію про хід виконаннявиконання Міської програми 

проведення заходів  з профілактикиВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2014-

2017роки в 2015 році, взяти до відома (додається).  

2. Фінансування програми буде визначено рішенням сесії міської ради  про 

місцевий бюджет на відповідний рік з урахуванням змін. 

3. Організацію даного рішення покласти на секретаря міської ради. 

4. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на 

постійнукомісіюміської ради з питаньохорони здоров’я та соціального 

захисту населення ( В. Мацко). 

 

 

 

 

Міський голова    С. Філіпенко  

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення сесії міської ради сьомого скликання «Про хід 

виконання Міської програми проведення заходів  з профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2014-2017 роки в 2015 році» 

 

 

Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення. 

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, 

збільшення обсягу медичних послуг,  проблем бідності, соціальної нерівності 

та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення коштів  з 

державного та місцевого бюджетів. 

 

Потреби і мета прийняття рішення: Забезпечення первинної профілактики 

поширення ВІЛ-інфекції серед населення, в першу чергу молоді,  шляхом 

проведення  роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, 

розширення мережі доступу до лікування ВІЛ-інфікованих  і  хворих на СНІД. 

 

Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: 

 забезпечення стовідсоткового охоплення учнів старших класів 

загальноосвітніх закладів міста профілактичною роботою з питань 

запобіганню захворювання на ВІЛ/СНІД та формування здорового 

способу життя; 

 профілактична робота з представниками груп ризику, у т.ч. 

споживачами ін’єкційних наркотиків, представниць комерційного сексу, 

чоловіків, які мають одностатевий секс, та осіб, які умовно засуджені 

абро повернулись з місць позбавлення волі; 

 забезпечення доступу до замісної підтримуючої терапії та 

реабілітаційних програм споживачам ін’єкційних наркотиків; 

 зниження ризику передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та вчасного 

виявлення хвороби у дітей; 

 сприяння у забезпеченні тест-системами діагностики на Віл-інфекцію 

міської лікарні з метою ранньої діагностики ВІЛ. 

 

Механізм виконання рішення: фінансування заходів здійснюється відповідно 

до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

інших джерел. 

 
 

 

 

 

Директор ЦСССДМ                           Н. Шевченко 
 

 

 

 



 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Міської програми проведення 

заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки 

в 2015 році 

 

           На даний час в місті діє  рішення від 29 листопада 2013 року № 1119 

сорок восьмої сесії Знам’янської міської ради шостого скликання  «Про 

затвердження Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки».  

             На засіданнях міської координаційної ради з питань профілактики 

наркоманії та протидії  злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та  прекурсорів та запобігання 

ВІЛ-інфекції/СНІДу відбувається обмін інформацією, обговорюються  планові 

питання та   виносяться відповідні рішення. 

            З метою створення умов для надання психологічних, соціальних, 

медичних та консультативних послуг в Знам'янській центральній районній 

лікарні функціонує „Кабінет довіри", який з лютого 2008 року 

укомплектований посадами психолога, медичної сестри, а з травня 2008 року - 

посадою лікаря. В кабінеті проводиться до тестове та після тестове 

консультування пацієнтів; надається консультативна допомога ВІЛ-

інфікованим, їх родичам. В КІЗ кабінеті на «Д» обліку знаходиться 85 осіб, з 

них: ВІЛ-інфіковані 62 особи, хворі на СНІД 23 особи, з яких 15 осіб хворі на 

туберкульоз легень, 1 особа хвора на туберкульоз кісток, 1 особа – на 

позалегеневий туберкульоз;  мають ВІЛ-інфекції ІV кл. стадії  6 осіб. З числа 

хворих осіб інфекційні наркомани 16 осіб,  3 дитини заражені вертикальним 

шляхом. З числа дорослих, що знаходяться на диспансерному обліку статевим 

шляхом зараження складає 76,4%, парентеральним шляхом – 23,6 %. 

Медичними працівниками проводиться туберкулінодіагностика і ФГ 

обстеження серед груп ризику на туберкульоз – це контактні з туб.хворими, 

ВІЛ-інфіковані і інші контингенти.  Згідно наказу № 184-02 УРДЗ  

Кіровоградської обласної державної адміністрації проводиться обстеження 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на: ФГ-обстеження – 37 осіб (3 особи 

дообстежуються), проба МАНТу – 6 осіб, обстеження на tbc експрес – 

методом (дослідження харкотиння) – 25 осіб,  опортуністичні інфекції – 3 

особи.  

          Лікарем- наркологом Знам’янської центральної районної лікарні з метою 

раннього виявлення    наркологічних хворих та осіб, схильних до вживання 

наркотичних засобів або алкогольних напоїв    без розвитку 

наркозахворювань, щороку проводиться наркопрофогляд серед учнів 

загальноосвітніх    закладів міста під час проходження медичних оглядів.  

          Всі хворі на туберкульоз і  ВІЛ-інфекцію 100% лікуються стаціонарно, 

амбулаторно і  санаторно, проходять ретровірусну терапію в СНІД-центрі м. 

Кіровограда. Тестування донорської  крові проводиться стовідсотково. 

Нетестована кров та її  компоненти не переливаються. У відділенні 

переливання крові Знам'янської ЦРЛ створено умови  для карантизації крові та 

її компонентів. З метою попередження вертикальної трансмісії вагітні, які  



стоять на „Д" обліку в жіночій консультації в Знам'янський ЦРЛ, в 100% 

звернень обстежуються на СНІД. При виявленні антитіл до ВІЛ у вагітних, 

вони отримують антиретровірусну терапію    (препарати отримувались в 

Кіровоградському обласному центрі профілактики СНІДу ). Медичні  

працівники, які мають контакт з кров'ю та іншим біологічним матеріалом, 

забезпечені засобами захисту. У всіх відділеннях створено аптечки для 

надання термінової допомоги при виникненні аварій під час роботи з 

біологічним матеріалом. Щорічно поновлюється угода адміністрації ЦРЛ з  

 страховою компанією „Оранта" про страхування певної категорії медичних 

працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту під час виконання 

службових обов'язків. 

         Проводиться дотестове, післятестове консультування та дворазове 

обстеження крові вагітних  на  ВІЛ методом ІФА з метою  здійснення 

своєчасних заходів з попередження передачі ВІЛ плодуабо новонародженому 

в разі ВІЛ  позитивного результату. Відсоток вагітних, обстежених на ВІЛ  

методом ІФА, становить 100%. 

Лікарями:  терапевтами, гінекологами, дерматовенерологами Знам’янської 

міської лікарні ім. А. В. Лисенка проводиться санітарно-просвітницька робота 

серед учнів училища №12, працівників  залізничного транспорту та населення 

міста щодо профілактики ВІЛ-інфекції, попередження зараження та 

розповсюдження ВІЛ. Медичні працівники плідно співпрацюють з 

громадською організацією «Повернення до життя», «Кабінетом довіри» 

Знам’янської центральної районної лікарні та Кіровоградським обласним 

центром профілактики СНІДу. Для забезпечення профілактики передачі ВІЛ-

інфекції від матері до дитини, хворим груп ризику у лабораторії 

лікарнівикористовуються тест-системи для обстеження на ВІЛ-інфекцію. 

Одеською дорожньою станцією переливання крові проводяться Дні донора 

для працівників залізничного транспорту зі 100% тестуванням донорської 

крові. Випадків переливання інфікованої крові не було. Медичні працівники 

застраховані на випадок інфікування вірусом імунодефіциту під час виконання 

службових обов'язків  

персоналу.  

Знам’янським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області за звітний 

період 2015 року проводились оперативно-профілактичні заходи під умовною 

назвою «Мак-2015» та «Батискаф».  Працівники кримінальної поліції у 

справах дітей у  навчальних закладах міста проводять години правового 

виховання молоді та профілактичні бесіди з різної тематики. 

В Кримінально-виконавчій інспекції для неповнолітніх і молоді, які  засуджені 

до покарань,     не пов’язаних з позбавленням волі, забезпечується вільний 

доступ до рекламної продукції профілактичного спрямування, яку надають 

благодійні організації. Періодично благодійною організацією «Альянс» 

проводяться експрес-тести на ВІЛ-інфекцію/СНІД і гепатит;     

розповсюджуються засоби контрацепції. В рамках роботи Дня Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на базі Знам’янського 

міськрайонного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції спеціалістом 

МЦСССДМ надаються консультації з питань ВІЛ/СНІДу і здійснюються 

профілактичні заходи для неповнолітніх та молоді, що перебувають на обліку і 

засуджені до покарань, не   пов’язаних з позбавленням волі. 



         Обласним благодійним фондом „Повернення до життя” до Знам’янського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  передається 

методична  та інформаційна література та засоби контрацепції, які 

розповсюджуються серед учнівської молоді міста під час профілактичної  

роботи.   

          Протягом звітного періоду на базах пришкільних таборів ЗОШ № 1, № 3, 

№ 4, № 6, № 7 і  табору «Фестивальний» працівниками ЦСССДМ проведені 

бесіди та відеолекторії з питань пропаганди здорового способу життя, 

попередження негативних проявів у дитячому та підлітковому середовищі та 

профілактики ВІЛ/СНІДу.  

 В рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей працівниками 

ЦСССДМ в  міському парку відпочинку та будинку культури смт. Знам’янка 

проведено ігротеки для дітей    «Подорож до країни Здоровляндії». Під час 

проведення заходів дітям в ігровій формі розповідалося також і проВІЛ/СНІД 

та про толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. 

В рамках відзначення Дня молоді було проведено соціальну акцію «Модно 

бути здоровим», в ході  якої розповсюджувались буклети профілактичного 

спрямування про ВІЛСНІД та засоби   контрацепції (300 шт.), надані 

благодійним фондом „Повернення до життя». До Всесвітнього 

дняконтрацепції  МЦСССДМ проведено акцію «Плануй своє майбутнє»,  в 

рамках якої розповсюджувалися засоби контрацепції  та  рекламна продукція 

профілактичного спрямування, надана благодійною організацією «Альянс».  

 З метою забезпечення доступу населення до соціальних послуг у 

територіальній громаді і здійснення соціально-профілактичної роботи серед 

учнівської молоді міста, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

спільно з адміністраціями ЗШ№ 1 та ЗШ№ 4 було організовано роботу 

виїзного мобільного консультативного пункту соціальної роботи ОЦСССДМ. 

З лекціями виступили представники навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Кіровоградській області, 

консультативно-реабілітаційного центру "Повернись додому", комунального 

закладу «Обласний центр планування сім’ї та репродукції людини»,  

відділення «Клініка дружня до молоді».  

 На базах навчальних закладів міста та селища Знам’янка  протягом 

навчального року  в рамках роботи правового лекторію та лекторію з 

профілактики негативних явищ ЦСССДМ проводяться групові заходи та 

надаються індивідуальні послуги  різного соціального спрямування, в тому 

числі з профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД. 

          Протягом звітного періоду  в рамках  місячника  з профілактики 

соціально-небезпечних     хвороб на базі ЗОСШ-інтернат спільно з ЦРЛ 

проведено групові заходи з залученням лікарів нарколога, гінеколога. 

Постійно працівниками ЦСССДМ надаються індивідуальні консультації  

отримувачам послуг з профілактики соціально небезпечних хвороб та  

толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. 

Службою у справах дітей протягом звітного періоду 2015 року 

організовувались та проводились перевірки розважальних закладів і місць 

проведення дозвілля молоді та профілактичні рейди «Вулиця», «Вокзал», 

«Канікули», «Урок», із залученням до їх проведення виконавців програми з 

метою перевірки нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх 

дітьми, припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів, 



алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, пропаганди 

проституції, насилля та жорстокого поводження. Протягом звітного періоду 

проведено 64 таких рейдів. 

Відділом освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста протягом 

звітного  періоду2015 року була проведена така робота з  профілактики 

ВІЛ/СНІДу:  анкетування учнів 9-10  класів «Що значить бути здоровим? »; 

анкетування учнів 5-8 класів «Що я знаю про здоровий  спосіб життя»; заняття 

з елементами тренінгу «У здоровому тілі – здоровий дух» (учні 7-8 класів),     

«Сімейна розмова» (учні 9-10 класів), «Бути здоровим престижно!» (7-8 

класи); відеолекторії «Про загрозу ВІЛ-інфекції» та «Чорно-біле кіно» (7-11 

класи); бесіди з учнями 8 класів «Увага! ВІЛ крокує планетою», 

розповсюдження листівок на вулицях міста учнями 9 класів «ВІЛ – це не 

вирок!»;  конкурс дитячих малюнків «Крок назустріч здоров’ю» (учні 5-7 

класів); година спілкування «СНІД:  реальність і міфи» (10-11 класи), «СНІД – 

знак біди!» (11 класи); інформаційні куточки з питань здорового способу 

життя «Захисти себе і ближніх»; усний журнал «Збережи своє життя». 

 Закладами центральної бібліотечної системи проводиться систематична 

інформаційно- просвітницька робота для здобуття знань і формування 

життєвих навичок безпечної поведінки стосовно інфікування ВІЛ, та його 

поширення серед дітей та молоді. 

            Управління соціального захисту населення протягом звітного періоду 

при проведенні повідомної реєстрації колективних договорів  рекомендує 

передбачати під час укладання угод на    підприємствах всіх форм власності 

виконання заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях 

та соціальний захист працівників.  

 Інформаційно-просвітницькі та профілактичні програми мають на меті 

знизити протягом наступних років темпи збільшення кількості інфікованих у 

країні та знизити рівень захворюваності на СНІД і смертності від неї. 

На офіційному WEB- сайті Знам’янської міської ради розміщуються 

інформаційні матеріали про проведені заходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


