
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 вересня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___299_ 

 

 

Про затвердження заходів щодо 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу, допомоги та лікування ВІЛ - 

інфікованих, хворих на СНІД та туберкульоз 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2019 року № 1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії           

ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до                 

2030 року», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу, допомоги та лікування ВІЛ - інфікованих, хворих на СНІД та 

туберкульоз (додаються). 

 

2. Утворити раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 

складі згідно з додатком 2. 

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Ольгу ТРОЯН та начальника управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету міської ради Любов БОНДАР. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

09 вересня 2021 року № 299 

 

 

Склад ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинвської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, голова ради; 

 

БОНДАР  

Любов Степанівна 

- начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови ради; 

 

ПОЛЯКОВСЬКА  

Тетяна Євгеніївна  

- начальник відділу організації медичної 

допомоги та економічно - правових питань 

управління охорони здоров’я та медичного                                           

забезпечення, секретар ради; 

 

БАЛЯСНИЙ  

Сергій Павлович 

- начальник сектору превенції                         

Старокостянтинівського відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

БОГОМОЛ  

Ольга Іванівна 

- лікар - фтизіатр комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ВОРОБЧУК  

Володимир Васильович 

- лікар - інфекціоніст кабінету «Довіра»  

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ГНАТЮК  

Людмила Григорівна                  

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

 



2 

Продовження додатка 2 

 

 міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області; 

КОТ  

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

ЛЕНИК  

Ярослав Михайлович 

- лікар - нарколог комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинвської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

СКАКУН  

Зоя Миколаївна                          

- голова Старокостянтинівської міськарайонної 

організації «Товариства Червого Хреста 

України» (за згодою); 

 

СТОРОЖУК  

Іван Вікторович 

- начальник відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

 

СУХОДОЛЬСЬКА  

Лілія Володимирівна  

- начальник відділу активної підтримки 

безробітних Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості (за згодою); 

 

ЧЕРНОВСЬКИЙ  

Сергій Григорович                    

- начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ШВЕЦЬ  

Анатолій Іванович                      

- директор комунального некомерційного 

підриємства «Старокостянтинівський центр                                                    

первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис                 Наталія ШАБЕЛЬНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

09 вересня 2021 року № 299 

 

Заходи  

щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, допомоги та 

лікування ВІЛ - інфікованих, хворих на СНІД та туберкульоз  

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 

1 Затвердження Плану 

роботи ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів 

Старокостянтинівської 

міської ради 

ІІІ квартал 

2021 року 

2 Забезпечити проведення 

засідань ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ- 

інфекції/СНІДу  

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів 

Старокостянтинівської 

міської ради, управління 

охорони здоров’я та 

медичного забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради  

Щокварталу  

3 Забезпечити розповсюдження 

соціальної реклами та 

друкованої продукції з питань 

профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу (за наявності), 

що пропагує здоровий спосіб 

життя, традиційні духовні, 

морально-етичні та культурні 

цінності, відповідальну 

поведінку з дотриманням 

принципів поваги до прав та 

гідності людини 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, комунальне 

некомерційне підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської 

 

Постійно 
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Продовження додатка 

 

1 2 4 4 

  міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

 

4 Забезпечити ефективну роботу 

кабінету «Довіра» та 

протитуберкульозного кабінету 

з діагностики ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, диспансерного 

нагляду, лікування ВІЛ-

інфікованих, хворих на СНІД та 

туберкульоз, лабораторного 

супроводу пацієнтів, які 

знаходяться на обліку та АРВ - 

терапії 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

Постійно 

5 Забезпечити соціальний 

супровід сім’ям з дітьми та 

особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

яких торкнулася епідемія 

ВІЛ/СНІДу (у разі звернення) 

Управління соціального 

захисту населення, служба 

у справах дітей, відділ 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 

6 Забезпечити надання медичних 

та соціальних послуг сім’ям з 

дітьми та особам, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, яких 

торкнулась епідемія ВІЛ/СНІДу 

(за їх зверненням та особистою 

згодою ) 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

управління соціального 

захисту населення, служба 

у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 

7 Пропагувати здоровий спосіб 

життя під час проведення 

масових заходів, молодіжних 

фестивалів 

Управління освіти, відділ 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 

8 Організувати проведення в 

школах міської  територіальної 

громади цільової культурно-

освітньої    акції   «Життя    без  

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 СНІДу» до Дня боротьби зі 

СНІДом 

  

9 Забезпечити проведення 

ефективної інформаційно-

просвітницької роботи серед 

жителів, в тому числі 

учнівської молоді громади, 

питань профілактики 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, та 

толерантного ставлення доВІЛ–

інфікованих людей 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 

10 Забезпечити випуск тематичних 

бюлетенів, шкільних газет, 

функціонування постійно 

діючих виставок літератури, 

матеріалів преси в шкільних 

бібліотеках, класних кімнатах 

щодо профілактики ВІЛ-

інфекції та СНІДу серед 

учнівської молоді 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 

11 Забезпечити надання 

споживачам ін’єкційних 

наркотиків комплексних 

профілактичних послуг, 

рекомендованих ВОЗ та ООН, з 

урахуванням кращого світового 

досвіду на базі громадських 

організацій, амбулаторій, аптек 

та охопити їх програмами 

замісної терапії 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

комунальне некомерційне 

підриємство  

Постійно 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

 

12 Проводити моніторинг 

поширення туберкульозу та 

ВІЛ – інфекції/СНІДу та 

здійснювати оцінку 

ефективності заходів, що 

вживаються з метою 

забезпечення контролю за 

епідеміологічною  

Управління охорони 

здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого 

комітету міської ради 

Щокварталу  

13 Забезпечити можливість 

безперешкодного доступу до 

добровільного консультування 

та тестування на ВІЛ-інфекцію 

вагітних, уразливих та інших 

верств населення 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

Постійно 

14 Забезпечити обов’язкове 

тестування донорської крові та 

її компонентів на ВІЛ-інфекцію 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

Постійно 

15 Забезпечити залучення 

державних та недержавних 

установ, громадських 

організацій, асоціацій, в тому 

числі міжнародних, до 

співпраці щодо різних аспектів 

профілактики туберкульозу та 

ВІЛ/СНІДу 

Комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

Постійно 

16 Створити умови для надання 

психологічних,         соціальних 

Комунальне некомерційне 

підриємство 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 юридичних, медичних та 

консультаційних послуг з 

метою зменшення ризику 

уразливості до інфікування ВІЛ 

та недопущення дискримінації 

ВІЛ - інфікованих, у тому числі 

у сфері праці 

 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня», 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 

17 Забезпечити висвітлення у 

засобах масової інформації та 

вебсайтах актуальних питань 

щодо формування здорового 

способу життя серед жителів 

громади, у тому числі сімей з 

дітьми та осіб, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

Відділ інформаційного 

забезпечення, служба у 

справах дітей, управління 

охорони здоров’я та 

медичного забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради, комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області, 

комунальне некомерційне 

підриємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Старокоастянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

Постійно 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 


