
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Двадцять восьма сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 7 травня 2010 року №1092 м.Ужгород

Про внесення змін до Програми протидії
захворюванню на туберкульоз в області
на 2007-2011 роки (зі змінами від 17
травня, 29 листопада 2007 року, 23
травня 2008 року, 27 лютого 2009 року)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від
5 липня 2001 року № 2586-ІІІ, Закону України «Про затвердження
Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-
2011 роках» від 8 лютого 2007 року № 648-V, з метою раціонального
використання коштів обласного бюджету та забезпечення закладів охорони
здоров’я області необхідним медичним обладнанням, обласна рада
в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Програми протидії захворюванню на туберкульоз в
області на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16
листопада 2006 року №129 (зі змінами від 17 травня, 29 листопада 2007 року,
23 травня 2008 року, 27 лютого 2009 року), виклавши розділ ІІІ «Матеріально-
технічне забезпечення», розділ VІІІ «Забезпечення протитуберкульозних
закладів антимікобактеріальними препаратами», розділ ХІІІ «Первинна та
вторинна профілактика туберкульозу» і розділ «Усього по Програмі» Заходів
зазначеної Програми в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Качура І.І. та постійну комісію обласної ради
з питань охорони здоров'я (Русин В.І.).

Голова ради М. Кічковський
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Додаток до Програми
У редакції рішення обласної ради
від 7 травня 2010 року №1092

ЗАХОДИ
Програми протидії захворювання на туберкульоз в області на 2007-2011 роки

№
 з/

п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Джерела
фінансуван

ня

Обсяги фінансування (тис. грн)
Загальн
ий обсяг

У тому числі по роках
2007 2008 2009 2010 2011

ІІІ. Матеріально – технічне забезпечення
1. Забезпечити проведення капітальних та

поточних ремонтів
протитуберкульозних відділень і
кабінетів у лікувально - профілактичних
закладах

Протягом
2007-2011

років

Райдержадміністрац
ії, Берегівський
міськвиконком

спільно з
лікувально-

профілактичними
закладами, обласне

територіальне
медичне об'єднання

«Фтизіатрія»

Усього: 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

У тому числі
кошти:

обласного
бюджету

місцевого
бюджету 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2. Реорганізувати ліжковий фонд
протитуберкульозних закладів з
урахуванням реальних потреб населення
у стаціонарному лікуванні

2007 рік Райдержадміністрац
ії, Берегівський
міськвиконком,
обласне терито-
ріальне медичне

об'єднання
«Фтизіатрія»

3. Створити умови для організації
примусової госпіталізації в
протитуберкульозні заклади хворих на

Протягом
року

Райдержадміністрац
ії, Берегівський
міськвиконком
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активну форму туберкульозу спільно з лікувально
–профілактичними
закладами, обласне

територіальне
медичне об'єд-нання

«Фтизіатрія»
4. Забезпечити лікувально- профілактичні

заклади рентгено- флюорографічною
апаратурою:
- рентген – апарат на 3 робочі місця з
цифровою обробкою зображення - 4 шт.;
- рентген – апарат на 2 робочі місця – 1
шт.;
- пересувна флюорографічна установка –
4 шт.

Протягом
2007-2011

років

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії 2800,0

600,0

2000,0

600,0

400,0

700,0

400,0

700,0

400,0

700,0

400,0

700,0

400,0

Усього: 5400,0 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
У тому числі

кошти
державного
бюджету 5400,0 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

5. Забезпечити проведення ремонту
рентгено – флюорографічної та іншої
діагностичної апаратури в
протитуберкульозних закладах

Постійно Райдержадміністрац
ії, Ужгородський,

Мукачівський,
Хустський,

Берегівський,
Чопський

міськвиконкоми
спільно з лікувально
– профілактичними
закладами, обласне
територіальне ме-

Усього:

У тому числі
кошти:

державного
бюджету
обласного
бюджету

Фінансування в межах видатків, передбачених в
обласному бюджеті на відповідний рік
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дичне об'єднання
«Фтизіатрія»

місцевого
бюджету

Фінансування в межах видатків, передбачених у
місцевих  бюджетах на відповідний рік

6. Забезпечити проведення капітального
ремонту з реконструкцією лабораторій ІІ
рівня з діагностики туберкульозу в
протитуберкульозних закладах
Берегівського, Виноградівського,
Іршавського, Мукачівського,
Хустського, Тячівського районів та
забезпечити їх необхідним обладнанням

Протягом
2007-2011

років

Райдержадміністрац
ії, Мукачівський,

Хустський
міськвиконкоми

спільно з лікувально
– профілактичними

закладами

Усього: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі

кошти:

обласного
бюджету

місцевого
бюджету 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Забезпечити лікувально –профілактичні
заклади контейнерами для забору
мокроти, контейнерами для
транспортування мокроти, предметними
скельцями, бінокулярними
мікроскопами, хімреактивами,
барвниками, розхідними матеріалами та
іншим лабораторним обладнанням для
проведення лабораторної діагностики
туберкульозу

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 1427,83 329,97 173,3 132,0 492,56 300,0
У тому числі.

кошти
обласного
бюджету 1427,83 329,97 173,3 132,0 492,56 300,0

місцевого
бюджету

8. Забезпечити централізовану  закупівлю
флюорографічної плівки для проведення
профілактичних флюорографічних
оглядів серед дорослого населення
області

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 669,46 33,35 62,91 143,0 170,2 260,0
У тому числі

кошти
обласного
бюджету 669,46 33,35 62,91 143,0 170,2 260,0

9. Проводити закупівлю рентгенологічної
плівки для дообстеження осіб із
легеневою патологією, контактних та
диспансерних груп хворих на
туберкульоз

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 849,782 83,95 112,99
2 217,75 215,09 220,0

У тому числі
кошти

обласного
бюджету 849,782 83,95 112,99

2 217,75 215,09 220,0
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місцевого
бюджету

10. Організувати проведення
централізованої закупівлі туберкуліну та
шприців одноразового користування для
проведення туберкулінодіагностики
серед дитячого населення

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 4281,45 383,95 392,0 400,5 1260,0 1845,0
У тому числі

кошти
обласного
бюджету 4281,45 383,95 392,0 400,5 1260,0 1845,0

11. Забезпечити проведення закупівлі
дезинфікуючих засобів нового
покоління для дотримання санітарно-
протиепідемічного режиму в
протитуберкульозних закладах області

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 1234,882 143,68 193,95
2 257,25 320,0 320,0

У тому числі
кошти

обласного
бюджету 1234,882 143,68 193,95

2 257,25 320,0 320,0

місцевого
бюджету

Фінансування в межах видатків, передбачених у
місцевих  бюджетах на відповідний рік

12. Забезпечити закупівлю виробів
медичного призначення для
протитуберкульозних закладів області

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 294,646 275,0 19,646 - - -
У тому числі

кошти
обласного
бюджету 294,646 275,0 19,646 - - -

13. Забезпечити протитуберкульозні
заклади області санітарним
автотранспортом

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 740,0 100,0 100,0 180,0 180,0 180,0
У тому числі

кошти
обласного
бюджету 740,0 100,0 100,0 180,0 180,0 180,0

14. Забезпечити протитуберкульозні
заклади ультразвуковими інгаляторами

Щорічно
протягом
І півріччя

Управління охорони
здоров'я

облдержадміністрац
ії

Усього: 25,0 - - - - 25,0
У тому числі

кошти
обласного
бюджету 25,0 - - - - 25,0

15. Забезпечити протитуберкульозні Щорічно Управління охорони Усього: 438,2 - 244,2 96,0 98,0 -
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заклади концентраторами кисню протягом
І півріччя

здоров'я
облдержадміністрац

ії

У тому числі
кошти

обласного
бюджету

438,2 - 244,2 96,0 98,0 -

VІІІ. Забезпечення протитуберкульозних закладів антимікобактеріальними препаратами
1. Забезпечити наявність у лікувально –

профілактичних закладах області
антимікобактеріальних препаратів І та ІІ
ряду шляхом подання замовлення на їх
централізовану  закупівлю

Протягом
2007-2011

років

Управління охорони
здоров'я  спільно з

лікувально –
профілактичними

закладами

Усього: 7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0
У тому числі

кошти:
державного
бюджету 7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

місцевого
бюджету

2. Проводити закупівлю необхідних
протитуберкульозних препаратів І та ІІ
ряду за рахунок коштів із місцевих
бюджетів та коштів неурядових
організацій для забезпечення
безперервного лікування хворих на
туберкульоз на всіх етапах, в умовах
недостатнього забезпечення
препаратами - за кошти державного
бюджету

Протягом
року

Райдержадміністраці
ї, Берегівський,
Ужгородський,
Мукачівський,

Хустський,
Чопський

міськвиконкоми
спільно з лікуваль-
но – профілактич-
ними закладами

Усього: 419,4 - - - 209,4 210,0
У тому числі

кошти:
державного
бюджету
обласного
бюджету

419,4 - - - 209,4 210,0

місцевого
бюджету

Фінансування в межах видатків, передбачених у
місцевих бюджетах на наступний рік

3. Проводити облік та контроль за
використанням протитуберкульоз-них
препаратів, які розподіляються в
протитуберкульозні заклади області

Постійно Управління охорони
здоров'я спільно з

обласним
територіальним

медичним
об'єднанням
«Фтизіатрія»

ХІІІ. Первинна та вторинна профілактика туберкульозу
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1.
Проводити вакцинацію та ревакцинацію
вакциною БЦЖ

Протягом
року

Райдержадміністраці
ї, Ужгородський,

Мукачівський,
Хустський,

Берегівський,
Чопський

міськвиконкоми
спільно з лікувально
– профілактичними

закладами

Усього: 365,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

У тому числі
кошти:

державного
бюджету 365,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

місцевого
бюджету

2.
Забезпечити придбання дезінфекційних
камер для протитуберкульозних закладів
області

Протягом
2007-2011

років

Управління охорони
здоров'я  спільно з

лікувально –
профілактичними

закладами

Усього: 297,1 65,1 136,0 96,0 - -
У тому числі

кошти:

обласного
бюджету 297,1 65,1 136,0 96,0 - -

місцевого
бюджету

3.
Забезпечити протитуберкульозні
заклади стаціонарними і пересувними
бактерицидними випромінювачами та
засобами захисту відповідно до безпеки
робочого місця

Протягом
2007-2011

років

Райдержадміністраці
ї, Ужгородський,

Мукачівський,
Хустський,

Берегівський,
Чопський

міськвиконкоми
спільно з лікувально
– профілактичними

закладами

Усього: 47,0 - - - 22,0 25,0
У тому

числі. кошти
державного
бюджету
обласного
бюджету 470 - - - 22,0 25,0

місцевого
бюджету

4.
Забезпечити проведення поточної та
заключної дезинфекції в осередках
туберкульозної інфекції

Постійно Райдержадміністраці
ї, Берегівський,
Ужгородський,
Мукачівський,

Хустський,
Чопський
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міськвиконкоми
спільно з санітарно-
епідеміологічними

та лікувально –
профілактичними

закладами
5.

Забезпечити позачергове відселення
хворих-бактеріоносіїв із гуртожитків,
комунальних і густонаселених квартир,
де немає можливості для їх ізоляції

Постійно Райдержадміністраці
ї, Берегівський,
Ужгородський,
Мукачівський,

Хустський,
Чопський

міськвиконкоми
Усього по Програмі:

Усього: 34952,25 6264,0 6284,0 6365,5 7816,25 8222,5
У тому числі

кошти:
державного
бюджету 15117,5 3023,5 3023,5 3023,5 3023,5 3023,5

обласного
бюджету 10774,75 1425,0 1445,0 1532,5 2977,25 3395,0

місцевого
бюджету 9060,0 1815,5 1815,5 1809,5 1815,5 1804,0

Позика
Світового банку

Заступник голови ради В. Брензович


