
                       Додаток  
                       до рішення Кіровоградської міської ради  
                                                                                                                                    18 грудня 2013 року  

 №  2649 
 
Заходи щодо реалізації Міської програми  імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб  

на 2012 – 2016 роки 
Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. грн., у тому числі: 

 за роками 
№ 
з/п 

Зміст завдання Перелік заходів програми 
Термін 
виконан-
ня 

Виконавці 
Джерела 
фінансу-
вання 

2012 2013 2014 2015 2016 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1. Удосконалення діючої 
інформаційно-комп’ютерної 
мережі для проведення 
якісного моніторингу  
імунопрофілактики за  
комп’ютерною програмою  
«УкрВак-2012» 
 

 2012-
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
Дитяча міська 
поліклініка № 1  

державний 
бюджет  

 
міський 
бюджет  

 
 
 
- 
 

 
 
 

2,193 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

Стовідсоткове забезпечення 
користувачів інформаційно-
комп’ютерною мережею 

1. Організаційно-
методичне 
забезпечення заходів 
щодо профілактики і 
боротьби з 
інфекціями, яких 
можна запобігти 
засобами 
імунопрофілактики 1.2. Забезпечення оснащення 

кабінетів щеплень, у 
відповідності з санітарно-
протиепідемічними нормами і 
правилами 

 2012-
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
Дитяча  міська 
поліклініка № 1, 
КЗ «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 1 
м. Кіровограда»,  
КЗ «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 2 
м. Кіровограда», 
КЗ «Поліклінічне 
об'єднання 
м. Кіровограда» 

державний 
бюджет  

 
міський 
бюджет 

 
 
 
- 

 
 
 

4,716 
 

 
 
 

3,0 

 
 
 

3,0 
 

 
 
 

3,0 

Якісне проведення імунопрофілактики
населення 
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       Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1. Забезпечення охоплення 
профілактичними щепленнями 
дітей до 1 року на рівні 95% 
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 

 2012-
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет  

 
 

міський 
бюджет 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,0 

800,222 
 
 
 

12,4 

 
 
 
 

4,0 

 
 
 
 

4,0 

 
 
 
 

4,0 

Доведення показника захворюваності 
на: дифтерію до рівня менш як 0,1 на 
100 тис. нас. до 2013 року; 
кір – менш  як 1 на 100 тис. нас. до 
2013 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 2013 року 

2.2. Зниження захворюваності 
на гепатит В шляхом 
продовження активної 
імунізації новонароджених та 
груп високого епідемічного 
ризику  

   2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет  

 
 
 

     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 

2.3. Продовження  
впровадження стратегії ВООЗ 
щодо елімінації кору, 
зниження захворюваності на 
епідемічний паротит, краснуху 
та запобігання синдрому 
вродженої краснухи 

   2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет  

 
 
 

     Доведення до 95% рівня охоплення 
дітей в 6 років  
ревакцинацією проти кору, 
епідпаротиту та краснухи 

2.4. Забезпечення щорічного 
проведення передсезонної 
імунопрофілактики грипу в 
групах ризику з охопленням 
щепленнями до 75,0% 

   2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет  

 
міський 
бюджети  

 

56,6 32,574 32,8 32,8 32,8 

Зниження рівня захворюваності 
сезонним грипом 

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

2.5. Впровадження у практику 
імунопрофілактики 
Сертифікатів щеплень згідно з 
календарем до 2016 року на 
рівні 100% 

   2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет  

     

2012 рік – 65,0% 
2013 рік – 75,0% 
2014 рік – 85,0% 
2015 рік – 95,0% 
2016 рік – 100,0% 
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 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.6. Проведення моніторингу 
за імунопрофілактикою Hib-
інфекції та стану 
захворюваності у 
післявакцинальний період  

   2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

не 
потребує 
вкладення 
коштів       

Доведення показника захворюваності 
гемофільною інфекцією до рівня 
менше як 1 випадок на 100 тис. 
населення  

2.7. Своєчасне розслідування 
кожного випадку 
несприятливої події після 
імунізації при застосуванні 
вакцин, анатоксинів та 
алергену туберкульозного  з 
подальшим направленням 
матеріалу до обласної  СЕС  

   2012 – 
2016 
роки  

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

не 
потребує 
вкладення 
коштів 

     

Забезпечення достовірної та повної 
реєстрації випадків несприятливої 
події після імунізації при 
застосуванні вакцин, анатоксинів та 
алергену туберкульозного  

 

2.8. Продовження 
впровадження  комбінованих 
вакцин з метою скорочення 
кількості ін’єкцій та економії 
засобів у сфері застосування 
вакцин 

   2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет 

     

Забезпечення скорочення кількості 
ін’єкцій та економії засобів 
застосування 

 

2.9. Вивчення колективного 
імунітету до дифтерії, правця,  
кору та поліомієліту  

2012 –    
2016 роки, 
щороку у 
вересні  - 
листопаді 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

не 
потребує 
вкладення 
коштів      

Вивчення імунного прошарку 
окремих груп населення,  
прогнозування епідемічної ситуації, 
корекції проведення щеплень 
(щороку) 

 

  

2.10. Продовження проведення 
політики ВООЗ щодо 
переважного використання 
самоблокувальних шприців 

    2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 
 

державний 
бюджет 

 
міський 
бюджет 

- - 1,0 1,0 1,0 

Гарантована безпека ін’єкцій під час 
проведення щеплень та зниження 
втрат імунобіологічних препаратів 
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 Продовження додатка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
3. Створення ефективної 

системи «холодового 
ланцюга» під час 
транспортування, 
зберігання та 
використання вакцини 
 
 

3.1. Забезпечення належних 
умов для зберігання, 
транспортування 
імунобіологічних препаратів 
на всіх етапах «холодового 
ланцюга» 

   2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

державний 
бюджет 

 
 

     

Збереження якості імунобіологічних 
препаратів 

 

3.2. Щороку проведення 
інвентаризації холодильного 
обладнання, термоконтейнерів, 
тощо  

 

    2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

не 
потребує 
вкладення 
коштів 

     Достовірність забезпечення 
холодильним устаткуванням та 
надійність його функціонування 

  

3.3. Проведення щорічно 
семінарських занять з 
медичним персоналом, що 
беруть  участь у проведенні 
імунопрофілактики, 
відповідальними за 
дотримання умов «холодового 
ланцюга» та використання 
імунобіологічних препаратів 

   2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної 
власності міста 

не 
потребує 
вкладення 
коштів  

 
 

     Підвищення професійного рівня осіб, 
що здійснюють заходи з 
імунопрофілактики та надання 
довідок-допусків до проведення 
щеплень 

4.1. Використання всіх засобів 
масової інформації для роботи 
з населенням щодо 
імунопрофілактики з метою 
виключення негативного 
відношення до неї  
 

   2012 - 
2016  
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної      
власності міста 
 

не 
потребує 
вкладення 
коштів  

 

     Зростання інформованості населення 
щодо питань захисту від інфекційних 
хвороб шляхом імунопрофілактики 

4. Інформаційна та 
санітарно-
просвітницька робота 
серед населення 

4.2. Прийняття активної участі 
під час проведення для 
населення днів імунізації  

   2012 – 
2016 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної      
власності міста 

не 
потребує 
вкладення 
коштів  

 

     Більш активне і максимальне 
охоплення щепленнями населення, 
яке підлягає вакцинації  
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1. Забезпечення підготовки та 
перепідготовки лікарів у 
вищих навчальних закладах та 
закладах післядипломної 
освіти у галузі 
імунопрофілактики 
інфекційних хвороб 

   2012 – 
2016 
 роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної      
власності міста 

 

державний 
бюджет 

 
 
 
 

     Удосконалення рівня знань з питань 
імунопрофілактики  

5. Удосконалення 
підготовки фахівців з 
імунопрофілактики, 
що беруть участь у 
здійсненні заходів на 
етапах планування, 
організації та 
проведення щеплень  

5.2. Забезпечити проведення 
семінарів, нарад для фахівців з 
імунопрофілактики та 
моніторингу випадків 
несприятливих подій після 
імунізації при застосуванні 
МІБП та заходів щодо їх 
запобігання  
 

   2012 – 
2016  
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради,  
міська СЕС, 
ЛПЗ комунальної      
власності міста 

 

державний 
бюджет 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    Удосконалення рівня знань з питань 
імунопрофілактики 

 Разом     58,6 852,105 40,8 40,8 40,8  

 

 

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

 

 

 

 

 


