
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про Програму протидії 

захворюванню на туберкульоз 

на 2023-2026 роки 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про внесення змiн до 

Закону України «Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз» 22.03.2012 № 

4565-VI, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

06.04.2000 № 1645-III, з метою поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу 

шляхом реалізації протитуберкульозних заходів, що ґрунтуються на принципах 

забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, 

діагностики і лікування туберкульозу,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

   1. Погодити Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2023-

2026 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 

Міський голова                Богдан АНДРІЇВ
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                   ПОГОДЖЕНО 

                  Рішення виконкому 

   ___________№____ 

 

 

 

Програма  

протидії захворюванню на туберкульоз на 2023 -2026 роки    

 

Паспорт Програми 

 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

Закон України  «Про внесення змiн до 

Закону України «Про боротьбу iз 

захворюванням на туберкульоз» 

22.03.2012 № 4565-VI, Закон України 

«Про захист населення від 

інфекційних хвороб» 06.04.2000 № 

1645-III 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської 

ради, КНП «Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради,  КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради 

Термін реалізації 2023-2026 

Етапи реалізації 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі – ВООЗ) щороку 

у світі реєструється 8,9 млн. хворих на туберкульоз, від якого помирає 1,7 млн. 

осіб. Загальна кількість людей, які страждають від туберкульозу, становить 50-

60 мільйонів. Ця недуга займає перше місце у структурі смертності від 

інфекційних  хвороб. 

Епідемія туберкульозу в Україні триває вже понад 20 років. Не дивлячись на 

окремі позитивні зрушення у контролі за туберкульозом за останні роки, рівень 

захворюваності на туберкульоз залишається вище епідемічного порогу та на цьому 

фоні спостерігається поширення хіміорезистентних форм туберкульозу та випадків 

ко-інфекції туберкульозу і ВІЛ-інфекції. 

За даними ВООЗ Україна входить до числа 18 країн Європейского регіону 

із найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз та 27 країн із 

мультирезистентним туберкульозом. У 2014 році Україна увійшла до п'ятірки 

країн із найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу у світі. 

У м. Ужгород, як і в цілому у Закарпатській області та по Україні, 

епідемічна ситуація з туберкульозу залишається напруженою.  

За таких обставин державна політика протидії туберкульозу не може бути 

визнана такою, що забезпечує ефективну відповідь епідемії, а отже вимагає 

суттєвого перегляду.  
 

2. Визначення мети Програми 
 

Метою реалізації Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації з 

туберкульозу в місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, 

підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу шляхом 

реалізації державної політики, що ґрунтується на мультидисциплінарних 

пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення рівного 

доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування 

туберкульозу, що спрямовано на ефективне використання наявних ресурсів.  
  

3. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Сьогодні проблема туберкульозу вийшла за рамки суто медичної галузі та 

набула статусу проблеми загальнодержавного масштабу враховуючи, що дана 

недуга є соціально небезпечною інфекційною хворобою, основними чинниками 

якого є політичні, соціальні, економічні аспекти, а наслідки несуть у собі 

загрозу економіці і національній безпеці нашої держави.  

Саме це спричинило необхідність впровадження міжгалузевого 

комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері 

протидії туберкульозу шляхом об'єднання зусиль державного та неурядового 

секторів. 



Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити 

реалізацію таких завдань: 

систематичний скринінґ груп підвищеного ризику щодо захворювання на 

туберкульоз (далі – ТБ); 

рання діагностика усіх форм ТБ та всеохоплюючий доступ до тестування 

на чутливість до ліків, у тому числі шляхом використання  швидких тестів 

збереження доступної безкоштовної протитуберкульозної допомоги населенню 

міста; 

всеохоплюючий доступ до якісного лікування та надання підтримки 

пацієнтам з метою формування прихильності до лікування; 

спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз та ВІЛ-

інфекцію/СНІД та ведення поєднаних патологій; 

профілактичне лікування осіб із груп підвищеного ризику на туберкульоз, 

а також проведення вакцинації проти ТБ; 

удосконалення системи охорони здоров’я у галузі протидії захворюванню 

на туберкульоз; 

епіднагляд та управління даними; 

інфекційний контроль  за туберкульозом; 

залучення громадянського суспільства у сфері протидії туберкульозу. 

Виконання Програми дасть змогу: 

поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу у місті шляхом зниження 

темпів росту захворюваності та смертності від туберкульозу; 

запобігти поширенню хіміорезистентної форми  туберкульозу; 

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної 

допомоги; 

своєчасно виявляти  хворих на туберкульоз;  

забезпечити ефективне  лікування осіб, хворих на туберкульоз. 

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення 

видатків з міського бюджету, передбачених для запобігання поширенню 

туберкульозу.  

  

4. Обсяги та джерела фінасування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України у межах видатків, передбачених у міському бюджеті, а 

також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до 

Програми).  

 

                        

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 

                                              (додаток 2, 3 до Програми) 

 

 

 

 



6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Організація, координація та  контроль за ходом виконання Програми 

здійснює управління  охорони здоров’я та цивільного захисту населення. 

Відповідальні виконавці Програми - комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородська міська поліклініка», комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня». 

Головний розпорядник спільно з відповідальним виконавцем Програми 

щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за підсумками 

року - на розгляд сесії міської ради звіт про стан виконання Програми з 

наростаючим підсумком. 

 

________________________________________________________________



Додаток 1 до Програми 
 

 

 

Ресурсне забезпечення 

міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню  

на туберкульоз на 2023-2026 роки 

 

тис.грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

З них за роками: Усього витрат на 

виконання 

Програми 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Обсяг ресурсів, усього 

 у тому числі: 
2 430,0 2 551,5 2 679,1 2 813,0 10 473,6 

 Бюджет Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

2 430,0 2 551,5 2 679,1 2 813,0 10 473,6 

 

 

 
 



Відповідальні 
виконавці, 

ТПКВК МБ, 
завдання програми, 

результативні 
показники

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Всього на 
виконання 
програми

2 430.0 2 430.0 0.0 2 551.5 2 551.5 0.0 2 679.1 2 679.1 0.0 2 813.0 2 813.0 0.0

Показники виконання:

Показники витрат 
(вхідних ресурсів): 
Обсяг видатків для 
виявлення, 
діагностики та 
лікування 
туберкульозних 
хворих

Міський 
бюджет 2 430.0 2 430.0 0.0 2 551.5 2 551.5 0.0 2 679.1 2 679.1 0.0 2 813.0 2 813.0 0.0

Додаток 4 до Програми

Мета: поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу у місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу 
шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг 
з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що спрямовано на ефективне використання наявних ресурсів. 

Завдання 1.   поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу у місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу 
шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг 

з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що спрямовано на ефективне використання наявних ресурсів. 

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня

ІІІ етап

2025 рік

IV етап

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Етапи виконання програми

І етап ІІ етап

2023 рік 2024 рік

Результативні показники виконання міської цільової соціальної Програми  протидії захворюванню на туберкульоз у м. Ужгород на 2023-2026 роки 

2026 рік



Показник продуку: 
Кількість осіб, що 
перебувають під 
диспансерним 
наглядом 

Міський 
бюджет 91 91 0 91 91 0 91 91 0 91 91 0

Показник 
ефективності: 
Середні витрати на 
одного хворого, грн.

Міський 
бюджет 26.70 26.70 0 28.04 28.04 0 29.44 29.44 0 30.91 30.91 0

Показник якості: 
відсоток охоплення, 
що перебувають на 
диспансерному обліку

Міський 
бюджет

100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0%



тис.грн.

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціаль
ний фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Всього на виконання програми Міський бюджет 2 430.0 2 430.0 0.0 2 551.5 2 551.5 0.0 2 679.10 2 679.10 0.00 2 813.00 2 813.00 0.00 0.00

Управління охорони 
здоров'я та цивільного 

захисту населення 
Ужгородської міської ради, 
КНП "Ужгородська міська 
дитяча клінічна лікарня", 
КНП "Ужгородська міська 

поліклініка"

Завдання 1. поліпшення 
епідемічної ситуації з 
туберкульозу у місті за рахунок 
стабілізації рівня захворюваності 
та смертності, підвищення 
ефективності лікування хворих 
на всі форми туберкульозу 
шляхом реалізації державної 
політики

Міський бюджет 2 430.0 2 430.0 0.0 2 551.5 2 551.5 0.0 2 679.10 2 679.10 0.00 2 813.00 2 813.00 0.00 0.00

Управління охорони 
здоров'я та цивільного 

захисту населення 
Ужгородської міської ради, 
КНП "Ужгородська міська 
дитяча клінічна лікарня", 
КНП "Ужгородська міська 

поліклініка"

Додаток 3 до Програми

Мета: поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу у місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-
орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що спрямовано на ефективне використання наявних ресурсів. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 
фінансування

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

у т.ч. кошти міського 
бюджету

2024 рік

Обсяг видатків

Відповідальні виконавці

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

2023 рік

Етапи виконання програми

І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап

Перелік завдань міської Програми  протидії захворюванню на туберкульоз у м. Ужгород на 2023-2026 роки 

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

2025 рік 2026 рік



Перелік заходів
Строк 

виконання 
заходу

Відповідальні виконавці Джерело фінансування

Систематичний скринінг груп підвищеного 
ризику щодо захворювання на туберкульоз

Рання діагностика усіх форм туберкульозу 
(закупівля плівки, швидких тестів, тощо)

Забезпечення медикаментами пацієнтів, хворих 
на туберкульоз, на амбулаторному етапі

Забезпечення соціальної підтримки пацієнтів з 
метою забезпечення прихильності до лікування 
(формування гігієнічних та продуктових наборів)
Надання комплексних та інтегрованих послуг 
хворим на ко-інфекції ТБ/ВІЛ
Профілактичне лікування осіб з груп підвищеного 
ризику на туберкульоз, проведення вакцинації 
проти ТБ
Забезпечення належного функціонування 
електронного реєстру хворих на ТБ

Додаток 2 до Програми

Комплексні, інтегровані та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу
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2023-2026

Управління охорони 
здоров"я та цивільного 

захисту населення 
Ужгородської міської ради, 
КНП «Ужгородська міська 
дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради, 
КНП «Ужгородська міська 
поліклініка» Ужгородської 

міської ради

Бюджет Ужгородської 
міської територіальної 

громади
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