
 
 
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 10 листопада 2016 року                                                                              № 598 

 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 05 червня 2012 року № 1708 
«Про затвердження Міської програми  
імунопрофілактики та захисту населення 
від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки» 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України,  
Кіровоградська міська рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 
2012 року № 1708 «Про затвердження Міської програми імунопрофілактики та 
захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки» (зі змінами), а 
саме  викласти пункти 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 3.2 Заходів щодо реалізації 
Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 
хвороб на 2012-2016 роки в новій редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Дзюбу Н. Є. 

 
 
 
 

Міський голова                              А. Райкович  
 
 
 
 
 
Бондарь 24 45 11 



 

                                                                                                                                    Додаток  
                       до рішення Кіровоградської міської ради  
                                                                                                                                    10 листопада 2016 року №  598 

 
Зміни до Заходів щодо реалізації Міської програми  імунопрофілактики та захисту населення 

 від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки 
 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість) з міського бюджету, 
тис. грн, у тому числі: за роками 

№ 
з/п Зміст завдання Перелік заходів програми 

Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

2012 2013 2014 2015 2016 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Удосконалення 

профілактичних та 
протиепідемічних заходів 
щодо запобігання 
поширенню інфекційних 
хвороб, боротьба з якими 
проводиться засобами 
імунопрофілактики 

2.1. Забезпечення охоплення 
профілактичними щепленнями 
новонароджених та  дітей до 6 років, 
в першу чергу пільгових категорій,  
проти дифтерії, правця, кашлюку, 
поліомієліту, туберкульозу, кору, 
краснухи, гемофільної інфекції 
типу b, гепатиту В та своєчасного 
охоплення щепленнями цільових 
груп населення згідно з Календарем 
щеплень, в тому числі за рахунок 
централізованих постачань 

2012-
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я КМР,  
Кіровоградське 
міжрайонне 
управління 
ГУ ДСЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 

12,4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

31,1 

 
 
 
 

490,1 

Доведення показника захворюваності на: 
дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. 
нас. до 2016 року; 
кір – менш  як 1 на 100 тис. нас. до 
2016 року 
Доведення показника розповсюдженості 
епідемічного паротиту, кашлюку, 
гемофільної інфекції – до рівня менш як 1 
на 100 тис. нас, вродженої краснухи менше 
як 1 на 100 тис. новонароджених – 
до  2016 року 
Доведення показника менш як  5 на 100 тис. 
населення до 2016 року; кількість 
вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого 
населення до 1,0% до 2016 року 

2.2.  Здійснення екстреної 
профілактики проти правця та 
забезпечення необхідним запасом 
сироватки ботулінового антитоксину 

2015- 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я КМР, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

   124,1 11,0 Запобігання захворювань та  
летальних випадків 

  

2.3. Здійснення заходів по боротьбі з 
туберкульозом шляхом  
туберкулінодіагностики 

2016 
рік 

Управління охорони 
здоров’я КМР, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 
 

    476,1 Поліпшення стану здоров’я дітей  
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  2.5. Забезпечення щорічного 

проведення передсезонної 
імунопрофілактики грипу в групах 
ризику з охопленням щепленнями  
до 75,0 % 
 
 
 

2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я КМР,  
Кіровоградське 
міжрайонне 
управління 
ГУ ДСЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

56,6 32,6 31,2 30,6 39,6 

Зниження рівня захворюваності сезонним 
грипом 
 

2.6. Забезпечення проведення 
вакцинації проти вірусного  
гепатиту В серед медичних 
працівників групи ризику 

2012 – 
2016 
роки 

ЛПЗ комунальної 
власності міста 

  12,8 6,1 16,5 

Зниження рівня захворюваності медичних 
працівників групи ризику 

   
 

2.12. Переважне використання 
самоблокувальних шприців з метою 
гарантованої безпеки ін'єкцій під час 
проведення щеплень та зниження 
втрат імунобіологічних препаратів 

2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я КМР,  
Кіровоградське 
міжрайонне 
управління 
ГУ ДСЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

     

Гарантована безпека ін’єкцій під час 
проведення щеплень та зниження втрат 
імунобіологічних препаратів 

3. Створення ефективної 
системи «холодового 
ланцюга» під час 
транспортування, 
зберігання та використання
вакцини 
 
 

3.2. Оснащення кабінетів щеплень 
холодильним устаткуванням для 
дотримання вимог «холодового 
ланцюга» під час транспортування, 
зберігання та використання  вакцин 

 

2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я КМР,  
Кіровоградське 
міжрайонне 
управління 
ГУ ДСЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

 4,7 39,6 9,4 12,0 

Збереження якості імунобіологічних 
препаратів шляхом забезпечення закладів 
холодильним устаткуванням  
 

 

 Разом    58,6 51,9 83,6 201,3 1045,3   

 
 
 
 
Начальник управління охорони здоров’я  
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                       О. Макарук
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