
 

                                                               

                                                                               УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                         п’ятнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 11 

16 грудня 2021р. 

смт.  Кушугум 

 

Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу на території  

Кушугумської селищної ради на 2022 рік 

 

 

 Керуючись  п. 22 ч. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою поліпшення епідемічної ситуації щодо зменшення загальної 

кількості хворих на туберкульоз, в тому числі серед дітей, збільшення кількості 

населення громади  та ранньому виявленню туберкульозу,  

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити Програму раннього виявлення туберкульозу на території 

Кушугумської селищної ради на 2022 рік. 

 

           2. Контроль за виконанням цієї програми покласти на постійну комісію  з 

питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики Кушугумської селищної ради. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     В.С.Сосуновський         

 

 

 
 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                  



 

 

                                                                Затверджено рішенням сесії                 

                                                                          Кушугумської селищної ради  

          16.12.2021р. №11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

раннього виявлення туберкульозу  

на території  Кушугумської селищної ради  

                                 на 2022 рік  



 

ЗМІСТ 

 

1.Паспорт Програми раннього виявлення туберкульозу на території 

Кушугумської селищної ради на 2022рік. 

 

2. Загальні положення.  

 

3. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма. 

 

4. Мета Програми. 

 

5. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, джерела фінансування, 

строки виконання. 

 

6.Перелік завдань і заходів  програми. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

Додаток: Заходи Програми раннього виявлення туберкульозу на території 

Кушугумської селищної ради на 2022 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    ПАСПОРТ 

Програми раннього виявлення туберкульозу на території 

Кушугумської селищної ради на 2022 рік 

 

 

1.Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Кушугумська селищна рада 

2. Підстава для розроблення 

 

п.22 ч.1 ст.26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне 

підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області  

 
 

5. Учасники програми Комунальне некомерційне 

підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області; 

Кушугумська селищна рада 

 
 

 

7. Термін реалізації Програми 2022 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Селищний  бюджет 

 

9. 

 

Загальний орієнтований обсяг 

фінансових ресурсів, 

 

76,227  



необхідних для  

реалізації Програми, тис. грн.: 

 

2. Загальні положення 

Програма  раннього виявлення туберкульозу на території Кушугумської 

селищної ради на 2022 рік розроблена на виконання Державної Стратегії 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. 

 

3. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

З 1995 року в Україні зареєстровано епідемію туберкульозу, яка є найбільш 

соціально небезпечною інфекційною хворобою. З того часу основні 

епідеміологічні показники щодо туберкульозу щороку зростали  

        Профілактика та раннє виявлення туберкульозу серед населення громади є 

однією з основних задач первинної ланки медичної допомоги. 

       Основним методом раннього виявлення туберкульозу серед дитячого 

населення залишається туберкулінодіагностика. Її проведення потребують 99.9% 

дитячого населення громади. 

 

4. Мета Програми 

         Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації щодо 

зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, в тому числі серед дітей; 

збільшення кількості населення громади, охопленого заходами по профілактиці 

та ранньому виявленню туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що 

ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення 

до якісних послуг з профілактики туберкульозу. 

 

5. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, джерела 

фінансування, строки виконання 

1. Запобігання поширенню та лікування туберкульозу буде здійснюватися 

шляхом: 

      - забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз  шляхом 

проведення  туберкулінодіагностики, навчання кадрів, обмін досвідом; 

     -  оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції; 

     - впровадження заходів соціального захисту малозабезпечених осіб, які 

хворіють на туберкульоз, членів їх сімей та медичних працівників; 

      - залучення урядових та неурядових громадських організацій до активної 

участі з протидії туберкульозу, підвищення рівня обізнаності населення шляхом 

проведення лекцій, бесід, розповсюдження соціальної реклами з питання 

попередження захворювання на туберкульоз. 

 



 

2. Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок 

коштів селищного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством України. 

 

6. Перелік завдань і заходів  програми 

    1.  Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: 

    1) охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення громади; 

    2) проведення санітарно-просвітньої роботи. 

 

   2.Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити: 

   1)  своєчасне виявлення туберкульозу; 

    2) щорічне зменшення захворюваності на туберкульоз та смертності від нього.  

      

  7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 1. Контроль за виконанням Програми здійснюється Кушугумською 

селищною радою. 

2. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми будуть: 

      1) щорічна звітність Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області  про стан виконання 

відповідних заходів Програми; 

      2) здійснення аналізу ходу виконання Програми. 

       3. Організаційне супроводження виконання Програми здійснюватиме 

Комунальне некомерційне підприємство «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              
 



 

 

 

                                                                                                      Додаток до Програми 
 

ЗАХОДИ 

 
Програми раннього виявлення туберкульозу на території  Кушугумської 

селищної ради на 2022 рік 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу 

Програми 

Строк 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

1. Придбання 

туберкуліну 

2022 рік Селищний 

бюджет 

76,227   

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          В. С.Кривенко 

 

 

 


