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Запит

на отримання публічної інформації

На підставі ст. 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» просимо: надати наступну інформацію щодо діючих програм з
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, реалізації державної політики у 
сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів та програм по захисту громадського здоров’я, впровадження яких 
передбачено на 2021 рік у Івано-Франківській області, термін дії таких програм та 
зазначити суми передбаченого фінансування на програми профілактики, 
лікування, догляду та підтримки ключових груп населення і, зокрема, людей, що 
мають поведінкові розлади в наслідок вживання наркотиків:

- програми профілактики, лікування, догляду та підтримки ключових 
груп населення і, зокрема, людей, що мають поведінкові розлади 
внаслідок вживання наркотиків у Івано-Франківській області у 2020 
році, їх зміст та бюджет;

- програми з 'протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та захисту 
громадського здоров’я, реалізація яких передбачена на 2021 ріку Івано- 
Франківській області, обсяг фінансування та основні напрямки;

- звіт за 202G рік дорадчих органів (координаційних рад, якщо такі є) 
щодо зниження темпів Т'Б/ВІЛ;

- план роботи дорадчих органів (координаційних рад, якщо такі є) на 
2021 рік.

Івано-Франківська 
обласна дерадака 
> адайнісздрмія

mailto:info@volna.in.ua
mailto:info@volna.in.ua


J

>

Звертаємо увагу, що, відповідно до ст.22 п. 2 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» відповідь розпорядника інформації проте, що інформація може бути 
одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті 
запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації та тягне за 
собою адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Запитувану інформацію просимо надати у визначений законом строк на 
електронну адресу: olegdumar@gmail.com та info@volna.in.ua

Директор 

БО БФ ВОЛНА О. Димарецький
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У відповідь на запит від 22.02.2021 щодо надання інформації про діючі 
програми з протидії туберкульозу та BIJl-інфекції/СНІДу, реалізації 
державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та програм захисту 
громадського здоров’я, впровадження яких передбачено на 2021 рік у Івано- 
Франківській області, обласна державна адміністрація повідомляє наступне.

В Івано-Франківській області, як метод лікування пацієнтів з опіоїдною 
залежністю діє програма замісної підтримувальної терапії, на якій на даний 
час знаходяться 418 пацієнтів, в тому числі по сайтах ЗПТ:

1) КНП"Прикарпатський наркологічний центр ІФ ОР» - 224;
2) КНП «Бурштинська центральна міська лікарня Бурштинської МР» - 8;
3) КНП «Долинська багатопрофільна лікарня Долинської РР» - 10;
4) КНП «Коломийська центральна районна лікарня Коломийської РР» - 

14;
5) КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Калуської МР» - 69;
6) КНП «Богородчанська центральна районна лікарня Богородчанської 

Р Р » - 1;
7) КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня Надвірнянської РР» 

-3 9 ;
8) КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано- 

Франківської ОР» - 46;
9) КНП «Рогатинська центральна районна лікарня Рогатинської РР» - 4;
10) КНП «Тлумацька центральна районна лікарня Тлумацької РР» - 3.

Всі сайти замісної підтримувальної терапії отримують фінансування в 
рамках програми медичних гарантій НСЗУ за пакетом «Лікування осіб із 
психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із 
використанням препаратів замісної підтримувальної терапії».

Комплексною програмою «Здоров’я населення Прикарпаття на 2021 - 
2025», затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 
23.12.2020. №  33-2/2020, передбачено заходи з протидії туберкульозу та ВІЛ-
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ВІЛ-інфекції/СНІДу. Паспортом зазначеної програми на заходи протидії ВІЛ- 
ВІЛ-інфекції/СНІДу передбачено орієнтований обсяг фінансування у 2021 
році -  4 871,7 тис грн, а на заходи протидії туберкульозу на 2021 рік 
-  2032,4 тис грн.

Координаційні ради у 2020 році не проводились у зв ’язку з епідемією 
COVID-19.

На середину березня 2021 року планується засідання робочої групи 
обласної державної адміністрації з метою створення координаційної ради.

Заступник голови обласної 
державної адміністрації

Євгенія К осач 55-20-14

Світлана Ониіцук


