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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Сумської обласної ради 

з питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Протокол № 3 від 01.11.2018 р. 

м. Суми 

 

Сумська обласна 

Комплексна стратегія (план) міжвідомчої і міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  

 

1. Стратегія міжвідомчої і міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз. 

1.1. Загальна характеристика ситуації щодо туберкульозу в регіоні. 

1.2. Аналіз причин існування проблеми туберкульозу в регіоні; 

1.3. Аналіз масштабів проблеми,можливих тенденцій та оцінка ризиків розвитку епідемічної ситуації в регіоні. 

1.4. Аналіз чинної регіональної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз: успіхи та недоліки. 

1.5. Аналіз можливостей та шляхів вирішення проблеми на  міжгалузевому та міжсекторальному рівні. 

1.6. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання державної 

політики у сфері протидії туберкульозу. 

1.7.  Шляхи залучення різних  органів обласної влади до роботи із групами  ризику захворювання, що є пріоритетними 

для даного органу державної виконавчої влади. 

1.8. Очікувані результати. 
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2. Співвідношення пропонованих заходів діяльності (функцій) у сфері протидії туберкульозу положенням про 

обласні органи державної виконавчої влади. 

№ 

з/п 

ЩО МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНО ХТО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ВИКОНАННЯ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН ВЛАДИ ПРИМІТКИ 

1.Первинна (немедична,соціальна) профілактика 

1.1 Діяльність, спрямована на усунення або 

нейтралізацію причин туберкульозу та умов, що 

його породжують 

Департамент 

соціального захисту 

населення; 

Управління житлово-

комунального 

господарства; 

Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі; 

Департамент фінансів; 

Управління Держпраці. 

Загальні функції  

1.2 Прогнозування тенденцій розвитку епідемії 

туберкульозу в межах визначених повноважень 

Всі визначені органи 

влади. 

Загальні функції  

1.3 Оцінка масштабів та наслідків епідемії 

туберкульозу у випадку, якщо не вживатимуться 

ефективні упереджувальні заходи 

Всі визначені органи 

влади. 

Загальні функції  

1.4 Планування, реалізація та оцінка  

профілактичних програм тощо 

Всі визначені органи 

влади. 

Загальні функції  

1.5 Нормативно-правове забезпечення участі в 

рамках завдань державної регіональної політики 

протидії захворюванню на туберкульоз, участь в 

розробці та реалізації державних заходів та 

програм у визначеній сфері 

Всі визначені органи 

влади. 

Загальні функції  

1.6 Участь у формуванні регіональної політики 

протидії захворюванню на туберкульоз в частині 

забезпечення соціального захисту вразливих до 

захворювання категорій населення,осіб, хворих 

на туберкульоз та членів їх сімей, соціального 

захисту загального населення від захворювання 

на туберкульоз. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Забезпечення виконання на території 

Сумської області повноважень, 

встановлених законодавством України 

у сфері соціального захисту 

Працююче населення; особи 

похилого віку; особи з 

інвалідністю; особи, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах; діти-

сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

малозабезпечені; інші 

соціально вразливі верстви 

населення; ветерани війни та 
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праці; учасники 

антитерористичної операції; 

жертви політичних репресій та 

нацистських переслідувань; 

громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; внутрішньо 

переміщені особи. 

1.7 Підготовка пропозицій до проектів державних 

цільових, галузевих і регіональних програм, 

щодо соціальної підтримки хворих на 

туберкульоз, груп ризику захворювання на 

туберкульоз та основних груп населення,яких 

торкнулася проблема туберкульозу. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Забезпечення реалізації на території 

області державної політики у сфері 

соціального захисту населення, що 

включає визначення пріоритетів 

соціального розвитку; здійснення 

аналізу рівня життя населення та 

підготовку пропозицій до проектів 

державних цільових, галузевих та 

регіональних програм, реалізації 

заходів у сфері соціального захисту 

населення, поліпшення матеріального 

становища сімей 

Працююче населення; особи 

похилого віку; особи з 

інвалідністю; особи, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах,в тому 

числі – бездомні і безробітні; 

діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

малозабезпечені; інші 

соціально вразливі верстви 

населення,в томі числі – 

ромське населення; ветерани 

війни та праці; учасники 

антитерористичної операції; 

жертви політичних репресій та 

нацистських переслідувань; 

громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; внутрішньо 

переміщені особи. 

1.8 Діяльність,спрямована на профілактику 

туберкульозу в сім‘ях, серед дітей та молоді 

Департамент 

соціального захисту 

населення,  

Служба у справах дітей 

Спрямовує та координує діяльність 

обласного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей і молоді 

Сім’ї, діти, молодь 

1.9 Профілактика та виявлення туберкульозу у 

бездомних громадян та осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Сприяє інтеграції у суспільство 

бездомних громадян та осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк 

відповідно до Закону України «Про 

соціальну адаптацію осіб, які відбували 

та відбули покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний 

Бездомні громадяни та особи, 

які відбули покарання у виді 

обмеження волі або 

позбавлення волі на певний 

строк. 
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строк», їх соціальній адаптації 

1.10 Профілактика соціальних,економічних, 

культурних, правових  та інших детермінантів 

раннього захворювання на туберкульоз. 

Служба у справах дітей Реалізація на території області 

державної політики з питань 

соціального захисту дітей, запобігання 

дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень. 

Діти; бездоглядні і 

безпритульні діти. 

1.11 Розроблення і здійснення самостійно, а також 

міжвідомчих заходів, спрямованих на захист 

права дітей на здоров‘я  та профілактику 

туберкульозу. 

Служба у справах дітей Розроблення і здійснення самостійно 

або разом з відповідними органами 

виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм 

власності, громадськими організаціями 

заходів щодо захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей; 

Діти; бездоглядні і 

безпритульні діти. 

1.12 Аналіз становища дітей, їх соціального захисту, 

сприяння фізичному, духовному та 

інтелектуальному розвиткові, запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, 

вчиненню дітьми правопорушень та на його 

основі визначення пріоритетних напрямів 

поліпшення діяльності, спрямованої на 

профілактику соціальних,економічних, 

культурних, правових  та інших детермінантів 

раннього захворювання на туберкульоз, захист 

права дітей на здоров‘я  та медичну профілактику 

туберкульозу. 

Служба у справах дітей Визначення пріоритетних напрямів 

поліпшення становища дітей, їх 

соціального захисту, сприяння 

фізичному, духовному та 

інтелектуальному розвиткові, 

запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень 

Діти; бездоглядні і 

безпритульні діти. 

1.13 Розробка пропозицій до проектів державних та 

регіональних програм, планів і прогнозів щодо 

захисту, забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів дітей у частині профілактику 

соціальних,економічних, культурних, правових  

та інших детермінантів раннього захворювання 

на туберкульоз, захист права дітей на здоров‘я  та 

медичну профілактику туберкульозу. 

Служба у справах дітей Розроблення і здійснення на території 

області заходів, спрямованих на 

поліпшення становища дітей, їх 

фізичного, інтелектуального і 

духовного розвитку, запобігання 

бездоглядності та безпритульності, 

вчиненню дітьми правопорушень.; 

подання пропозицій до проектів 

державних та регіональних програм, 

планів і прогнозів у частині соціального 

захисту, забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів дітей. 
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1.14 Забезпечення реалізації ефективної політики у 

галузі житлово-комунального господарства, 

житлової політики, теплопостачання,  питного 

водопостачання та благоустрою населених 

пунктів для усунення докорінних соціально-

побутових факторів поширення туберкульозу, 

покращення житлово-побутових умов категорій 

населення підвищеного і високого рівня ризику 

захворювання на туберкульоз, благоустрій 

населених пунктів в місцях компактного 

проживання таких категорій населення, зокрема – 

ромської національної меншини. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Основними завданнями управління є 

забезпечення реалізації на території 

Сумської області державної політики у 

галузі житлово-комунального 

господарства (у тому числі у сфері 

питної води та питного водопостачання, 

теплопостачання, енергоефективності 

та енергозбереження, розрахунків за 

житлово-комунальні послуги), житлової 

політики, благоустрою населених 

пунктів, поводження з побутовими 

відходами, поховання 

Загальне населення; категорії 

населення підвищеного і 

високого рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

ромська національна меншина. 

1.15 Вживати постійні заходи щодо усунення 

недоліків у сфері житлово-комунального 

господарства, теплопостачання, питного 

водопостачання в місцях компактного 

проживання груп підвищеного і високого рівня 

ризику захворювання на туберкульоз,в тому 

числі – ромської національної меншини. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Аналізує стан та тенденції соціально-

економічного і культурного розвитку у 

галузі житлово-комунального 

господарства у межах Сумської області 

та вживає заходів до усунення 

недоліків.  

 

Загальне населення; категорії 

населення підвищеного і 

високого рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

ромська національна меншина. 

1.16 Вносити пропозиції в обласні цільові програми 

соціально-економічного і культурного 

розвитку,зокрема, в обласну програму протидії 

захворюванню на туберкульоз пропозиції щодо  

шляхів і напрямів усунення докорінних 

соціально-побутових факторів поширення 

туберкульозу через усунення недоліків у сфері 

житлово-комунального господарства, 

теплопостачання, благоустрою, забезпечення всіх 

населених пунктів  питного водопостачання . 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Бере участь у підготовці пропозицій до 

проектів програм соціально- 

економічного та культурного розвитку 

області 

Загальне населення; категорії 

населення підвищеного і 

високого рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

ромська національна меншина. 

1.17 Забезпечення виконання місцевих програм 

реконструкції,заміни житлового фонду, особливо 

в місцях  компактного проживання груп 

підвищеного і високого рівня ризику 

захворювання на туберкульоз,в тому числі – 

ромської національної меншини. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Готує пропозиції до проекту обласного 

бюджету щодо фінансування 

капітального ремонту та реконструкції 

житлових будинків, обласних програм 

розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених 

пунктів. 

Загальне населення; категорії 

населення підвищеного і 

високого рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

ромська національна меншина. 

1.18 Розробка прогнозів подальших тенденцій 

епідемії туберкульозу за різними показниками 

розвитку соціально-економічних факторів, які є 

детермінантами поширення туберкульозу та 

Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі  

Розробляє прогнози економічного і 

соціального розвитку області на 

середньостроковий період та програми 

її економічного і соціального розвитку 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз. 
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внесення цих прогнозів до обласної цільової 

соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз. 

на короткостроковий період, а також 

проекти державних цільових програм, 

метою яких є розв’язання проблем 

розвитку області. 

1.19 Аналіз і розробка пропозицій щодо повного і 

оптимального  фінансового забезпечення потреб 

реалізації заходів протидії епідемії туберкульозу 

на території області за кошти обласного і 

місцевих бюджетів. 

Департамент фінансів Підготовка пропозицій щодо 

фінансового забезпечення заходів 

соціально-економічного розвитку 

області 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз. 

1.20 Проведення експертизи обласної цільової 

програми протидії захворюванню на туберкульоз 

на предмет забезпеченості її достатніми 

фінансовими ресурсами. 

Департамент фінансів Затвердження паспортів бюджетних 

програм 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз. 

1.21 Аналіз статистичної, фінансової та бюджетної 

звітності виконання обласних заходів протидії 

захворюванню на туберкульоз, проведення на їх 

основі прогнозних розрахунків тенденцій та 

динаміки розвитку ситуації,підготовка 

пропозицій щодо визначення додаткових джерел 

фінансових ресурсів для забезпечення 

протитуберкульозних заходів. 

Департамент фінансів Проведення на базі статистичної, 

фінансової та бюджетної звітності 

прогнозних розрахунків щодо 

визначення додаткових джерел 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз. 

1.22 Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми 

та молоддю, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги з метою профілактики туберкульозу в 

цьому середовищі. 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді 

Проводить соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги, у 

тому числі сімей учасників 

антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб 

Сім’ї; діти та молодь, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах та 

потребують сторонньої 

допомоги; категорії населення 

різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз: 

сім‘ї учасників 

антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб. 

1.23 Визначення потреб сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги у соціальних 

послугах щодо протидії туберкульозу,розвиток їх 

мережі. 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді 

Бере участь у визначенні потреб 

населення адміністративно-

територіальних одиниць у соціальних 

послугах; проводить аналіз потреб 

регіону в закладах соціального 

обслуговування та готує пропозиції 

щодо розвитку їх мережі. 

Сім’ї; діти та молодь, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах та 

потребують сторонньої 

допомоги; категорії населення 

різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

хворі на туберкульоз; сім‘ї 



7 

 

учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо 

переміщених осіб. 

1.24 Впровадження заходів, спрямованих на 

покращення умов праці,подолання негативних 

умов праці,які призводять до розладів здоров‘я та 

захворюванню на туберкульоз. 

Управління Держпраці Реалізація державної політики у сферах 

промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці тощо. 

Працююче населення. 

1.25 Підготовка пропозицій щодо формування 

державної політики у сферах промислової 

безпеки, охорони праці, гігієни праці тощо, 

спрямованої покращення умов праці,подолання 

негативних умов праці,які призводять до розладів 

здоров‘я та захворюванню на туберкульоз. 

Управління Держпраці Підготовка пропозицій щодо 

формування державної політики у 

сферах промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці тощо. 

Працююче населення. 

1.26 Комплексний вплив на подолання факторів 

ризику захворювання на туберкульоз на 

виробництві,в першу чергу, із шкідливими 

умовами праці. 

Управління Держпраці Здійснює державний нагляд (контроль) 

у сфері гігієни праці, у тому числі 

нагляд (контроль) за: 

факторами виробничого середовища та 

виробничих операцій, наявність та 

виконання яких можуть шкодити 

здоров’ю працівників; 

виконанням заходів щодо запобігання 

виникненню професійних захворювань; 

дотриманням вимог санітарних норм та 

правил; 

своєчасним здійсненням 

профілактичних заходів, спрямованих 

на попередження шкідливої дії факторів 

виробничого середовища і трудового 

процесу, збереження здоров’я 

працівників; 

наявністю обов’язкових медичних 

оглядів працівників; 

 

Працююче населення; вразливі 

до захворювання на 

туберкульоз верстви. 

1.27 Періодичний моніторинг і аналіз стану умов 

праці та здоров’я працівників на предмет 

виявлення факторів ризику захворювання на 

туберкульоз. 

Управління Держпраці Моніторинг стану умов праці та 

здоров’я працівників як складову 

державного соціально-гігієнічного 

моніторингу 

Працююче населення; вразливі 

до захворювання на 

туберкульоз верстви. 

1.28 Контроль за міграцією з країн із високим рівнем 

поширення туберкульозу, в першу чергу – 

Управління державної 

міграційної служби 

Реалізація державної політики у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому 

Мігранти. 
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нелегальною. числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій 

мігрантів; 

1.29 Аналіз міграційної ситуації в Україні, проблем 

біженців та інших категорій мігрантів, розробляє 

поточні та довгострокові прогнози із зазначених 

питань,в тому числі – щодо ситуації із 

виявленням туберкульозу у мігрантів. 

Управління державної 

міграційної служби 

Проводить аналіз міграційної ситуації в 

Україні, проблем біженців та інших 

категорій мігрантів, розробляє поточні 

та довгострокові прогнози із зазначених 

питань 

Мігранти. 

1.30 Аналіз стану захворюваності, смертності від 

туберкульозу 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Прогнозування та розроблення 

додаткових заходів на основі 

епідеміологічного моніторингу 

Підслідні та засуджені 

1.31 Забезпечення стандартів проживання, 

відпочинку, праці 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Створення умов відбування покарання 

у відповідності до Європейських 

пенітенціарних правил 

Підслідні та засуджені 

 Робота із групами різного рівня ризику захворювання, що є пріоритетними для кожного органу обласної виконавчої влади 

1.32 Визначає специфічні для області  групи 

підвищеного ризику захворювання на 

туберкульоз. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «про протидію 

захворюванню на туберкульоз»: 

Критерії віднесення певної категорії 

осіб до групи підвищеного ризику 

захворювання на туберкульоз 

встановлюються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я. 

Населення області. 

1.33 Розрахунок оціночної чисельності груп різного 

рівня ризику захворювання на туберкульоз, що є 

цільовими для цього органу влади 

Департамент 

соціального захисту 

населення; 

Управління культури; 

Служба у справах дітей; 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді; 

Департамент освіти і 

науки; Управління 

молоді та спорту; 

Управління Держпраці; 

Обласний центр 

Загальні функції  
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зайнятості; 

Управління державної 

міграційної служби; 

Головне територіальне 

управління юстиції 

1.34 Участь у заходах із профілактики та виявлення 

туберкульозу в середовищі цільових категорій 

населення, в першу чергу – серед груп 

підвищеного ризику захворювання, шляхом 

інформування та надання їм відповідних 

соціальних послуг 

Департамент 

соціального захисту 

населення; 

Управління культури; 

Служба у справах дітей; 

Управління молоді та 

спорту; 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді; 

Департамент освіти і 

науки; 

Управління Держпраці; 

Обласний центр 

зайнятості; 

Управління державної 

міграційної служби; 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Загальні функції  

2. Медична профілактика 

2.1 Профілактичні щеплення проти туберкульозу 

проводяться відповідно до законодавства у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Населення області. 

2.2 Хіміопрофілактика туберкульозу здійснюється 

безоплатно в порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я. Рішення про 

наявність медичних показань для проведення 

хіміопрофілактики особам, інфікованим 

мікобактеріями туберкульозу, приймається 

лікарем-фтизіатром. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Населення області. 

2.3 Забезпечення реалізації державної політики у 

сфері протидії захворюванню на туберкульоз, 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Населення області. 



10 

 

організовують розроблення і виконання 

відповідних регіональних та місцевих програм 

участь у розробленні та виконанні державних 

програм 

2.4 Організує заходи з дотримання інфекційного 

контролю в пунктах тимчасового розміщення 

біженців та пунктах тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні. 

Управління державної 

міграційної служби 

Забезпечує функціонування пунктів 

тимчасового розміщення біженців та 

пунктів тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які 

незаконно перебувають в Україні 

Мігранти. Загальне населення. 

3. Інформаційно-профілактичні заходи 

3.1 Інформування населення через засоби масової 

інформації про епідемічну ситуацію щодо 

захворюваності на туберкульоз у регіоні та 

заходи, що здійснюються з метою її поліпшення 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «про протидію 

захворюванню на туберкульоз»  

Населення області. 

3.2 Освіта, профілактика,роз‘яснювальна робота 

тощо в дитячому, молодіжному та педагогічному 

середовищах з питань здорового способу життя 

та профілактики туберкульозу і інших соціально 

небезпечних захворювань. 

Департамент освіти і 

науки 

Вжиття заходів із забезпечення 

навчальними закладами належного 

рівня дошкільної, позашкільної, 

загальної середньої та професійно-

технічної освіти, організація їх 

навчально-методичного й 

інформаційного забезпечення, сприяння 

підвищенню кваліфікації та розвитку 

творчості педагогічних працівників. 

Діти,молодь, педагогічні 

колективи; батьківська 

громадськість; загальне 

населення. 

3.3 Сприяння  утвердженню здорового способу 

життя у дитячому і молодіжному середовищі, 

проведення інформаційно-просвітницької роботи 

щодо протидії поширенню 

соціально небезпечних хвороб серед здобувачів 

освіти. 

Департамент освіти і 

науки 

Здійснення разом з органами охорони 

здоров’я загального контролю за 

охороною здоров’я дітей, проведенням 

оздоровчих заходів, створенням 

безпечних умов для навчання і праці 

учасників навчально-виховного 

процесу.  

Діти; молодь; здобувачі 

освіти;педагоги; батьки; 

загальне населення. 

3.4 Організація інформаційно-пропагандистської 

роботи серед населення з питань профілактики 

туберкульозу та інших соціально небезпечних 

хвороб. 

Департамент освіти і 

науки 

Проведення серед населення 

інформаційної, роз’яснювальної та 

пропагандистської роботи, зокрема, 

через друковані та аудіовізуальні 

засоби масової Інформації з питань, що 

належать до компетенції Департаменту 

Діти; молодь; здобувачі 

освіти;педагоги; батьки; 

загальне населення. 

3.5 Сприяння створенню і розвитку дитячих і 

молодіжних рухів, спрямованих на 

популяризацію здорового способу життя та 

Департамент освіти і 

науки 

Залучення до реалізації освітніх 

програм творчих спілок, національно-

культурних товариств, громадських 

Діти; молодь; здобувачі 

освіти;педагоги; батьки; 

загальне населення. 
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профілактику туберкульозу і інших соціально 

небезпечних хвороб. 

організацій (зокрема дитячих і 

молодіжних), що зареєстровані в 

порядку, визначеному законодавством.  

3.6 Профілактика соціальних,економічних, 

культурних, правових  та інших детермінантів 

раннього захворювання на туберкульоз. 

Департамент освіти і 

науки 

Співпраця з відповідним підрозділом 

органів внутрішніх справ та соціальної 

служби щодо запобігання дитячій 

бездоглядності та попередження 

вчинення правопорушень серед 

неповнолітніх.   

 

Діти-сироти; діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

і 

потребують сторонньої 

допомоги та інші. 

3.7 Профілактика туберкульозу в молодіжному 

середовищі. 

Управління молоді та 

спорту 

Проведення в області профілактичних 

заходів з питань пропаганди та 

формування здорового способу життя 

дітей та молоді, інформаційно-

просвітницької роботи з протидії 

поширенню у дитячому та 

молодіжному середовищі соціально 

небезпечних хвороб; 

пропаганда здорового способу життя; 

організацію проведення конкурсів, 

турнірів, виставок, фестивалів 

творчості, конференцій, форумів, інших 

заходів, спрямованих на підвищення 

культурно-освітнього рівня дітей і 

молоді. 

Молодь. 

3.8 Іформаційно-роз’яснювальна робота з питань 

профілактики соціальних,економічних, 

культурних, правових,медичних   та інших 

детермінантів раннього захворювання на 

туберкульоз в дитячому середовищі.   

Служба у справах дітей Проведення через засоби масової 

інформації інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань, що 

належать до її компетенції 

Діти; бездоглядні і 

безпритульні діти; засоби 

масової інформації. 

3.9 Забезпечення реалізації інформування населення 

з питань державної політики протидії 

захворюванню на туберкульоз. 

Управління 

інформаційної 

діяльності 

Основним завданням Управління є 

забезпечення реалізації державної 

політики на території області у сфері 

інформаційної політики 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз. 

3.10 Широке і безперешкодне інформування 

населення щодо реалізації державних та 

регіональних заходів протидії туберкульозу 

Управління 

інформаційної 

діяльності 

Поширення інформації про основні 

аспекти соціально-економічного 

розвитку області, діяльність Сумської 

обласної державної адміністрації та її 

структурних підрозділів через засоби 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз, 

ЗМІ 
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масової інформації та мережу Інтернет; 

3.11 Оперативне оприлюднення інформації щодо 

епідемічної ситуації з туберкульозу в області. 

Управління 

інформаційної 

діяльності 

Забезпечує оперативне оприлюднення 

інформації про аспекти соціально-

економічного розвитку області, 

діяльність Сумської обласної державної 

адміністрації 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз, 

ЗМІ. 

3.12 Вносить пропозиції до проектів обласних 

цільових програм протидії захворюванню на 

туберкульоз та інших цільових соціальних 

програм щодо інформаційних заходів в частині 

профілактики туберкульозу в області. 

Управління 

інформаційної 

діяльності 

Готує пропозиції до проектів місцевого 

бюджету і програм соціально-

економічного та культурного розвитку 

області з питань, що належать до його 

компетенції 

Загальне населення; категорії 

населення різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

засоби масової інформації. 

3.13 Профілактика стигми та дискримінації. 

Інформування з питань туберкульозу. 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Розроблення регіональної медико-

соціальної програми протидії 

туберкульозу 

Підслідні та засуджені 

3.14 Розповсюдження розроблених інформаційних 

матеріалів та інших інформаційних матеріалів, 

розроблених в рамках проекту TB-REP. 

Управління державної 

міграційної служби 

Здійснювати розповсюдження 

розроблених інформаційних матеріалів 

та інших інформаційних матеріалів, 

розроблених в рамках проекту TB-REP. 

Мігранти 

3.15 Розповсюдження пам’ятки «Зупинити 

туберкульоз разом» та інших інформаційних 

матеріалів, розроблених в рамках проекту TB-

REP серед цільових категорій. 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Здійснювати розповсюдження пам’ятки 

«Зупинити туберкульоз разом» та 

інших інформаційних матеріалів, 

розроблених в рамках проекту TB-REP. 

Підслідні та засуджені 

4. Виявлення 

4.1 Виявлення хворих на туберкульоз і осіб, 

інфікованих мікобактеріями туберкульозу, 

забезпечується медичними працівниками 

відповідно до стандарту медичної допомоги у 

разі звернення особи за отриманням медичної 

допомоги до медичного закладу чи до медичного 

працівника, який здійснює медичну практику. 

При цьому у разі виявлення особи з будь-якими 

ознаками туберкульозу чи у разі звернення 

контактної особи медичний працівник 

зобов’язаний направити її для подальшого 

обстеження до лікаря-спеціаліста (фтизіатра) чи 

до відповідного протитуберкульозного закладу. 

Управління охорони 

здоров‘я спільно із: 

Департамент 

соціального захисту 

населення; 

Управління культури; 

Служба у справах дітей; 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді; 

Департамент освіти і 

науки; 

Управління Держпраці; 

Обласний центр 

зайнятості; 

Управління державної 

Закон України «про протидію 

захворюванню на туберкульоз»  

Населення області. 
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міграційної служби; 

Головне територіальне 

управління юстиції 

4.2 З метою своєчасного виявлення хворих на 

туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями 

туберкульозу, та запобігання поширенню цього 

захворювання здійснюються обов’язкові 

профілактичні медичні огляди на туберкульоз. 

Управління охорони 

здоров‘я спільно із: 

Департамент 

соціального захисту 

населення; 

Управління культури; 

Служба у справах дітей; 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді; 

Департамент освіти і 

науки; 

Управління Держпраці; 

Обласний центр 

зайнятості; 

Управління державної 

міграційної служби; 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Закон України «про протидію 

захворюванню на туберкульоз»  

Населення області. 

4.3 У разі погіршення епідемічної ситуації щодо 

захворюваності на туберкульоз за поданням 

головного державного санітарного лікаря 

адміністративної території, на якій показники 

захворюваності на туберкульоз значно 

перевищують усталений рівень для даної 

території, органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування приймають рішення 

про проведення позачергових обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів на 

туберкульоз осіб, які підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, чи інших 

груп населення, серед яких рівень 

захворюваності значно перевищує середній 

показник на відповідній території. 

Управління охорони 

здоров‘я спільно із: 

Департамент 

соціального захисту 

населення; 

Управління культури; 

Служба у справах дітей; 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді; 

Департамент освіти і 

науки; 

Управління Держпраці; 

Обласний центр 

зайнятості; 

Управління державної 

міграційної служби; 

Головне територіальне 

Закон України «про протидію 

захворюванню на туберкульоз»  

Населення області. 
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управління юстиції 

4.4 Раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і 

можуть бути віднесені різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз  та потребують 

сторонньої допомоги 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді 

Раннє виявлення сімей, дітей та молоді, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, в тому числі сімей учасників 

антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб 

Сім’ї; діти та молодь, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах та 

потребують сторонньої 

допомоги; категорії населення 

різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

сім‘ї учасників 

антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб 

4.5 Складання санітарно-гігієнічних характеристик 

умов праці для подальшого визначення зв’язку 

захворювання на туберкульоз з умовами праці 

Управління Держпраці Забезпечує складання санітарно-

гігієнічних характеристик умов праці 

для подальшого визначення зв’язку 

захворювання з умовами праці 

Працююче населення; вразливі 

до захворювання на 

туберкульоз верстви. 

4.6 Формування реєстру підприємств та організацій 

ризику щодо захворювання на туберкульоз. 

Управління Держпраці Сприяє формуванню реєстру 

підприємств та організацій відповідно 

до груп ризику для здоров’я 

працівників та Державного реєстру 

професійних захворювань 

Працююче населення; вразливі 

до захворювання на 

туберкульоз верстви. 

4.7 Організація обов‘язкового медичного контролю 

за мігрантами на предмет встановлення в них 

захворювання на туберкульоз. 

Управління державної 

міграційної служби 

Бере участь у межах, визначених 

законодавством, у вирішенні питань 

трудової міграції та питань, пов’язаних 

із навчанням в Україні іноземців та осіб 

без громадянства 

Мігранти. 

4.8 Забезпечення виявлення хворих на туберкульоз 

та контрольованого лікування у відповідності до 

уніфікованого протоколу. 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Розроблення регіональної медико-

соціальної програми протидії 

туберкульозу 

Підслідні та засуджені 

4.9 Забезпечення стандартів інфекційного контролю 

з туберкульозу в УВП, СІЗО та туберкульозних 

лікарнях 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Профілактика внутрішньо-лікарняного 

інфікування туберкульозом 

Підслідні та засуджені 

5. Обстеження 

5.1 У відповідності до чинної практики та протоколу    

                                                                                                         6. Встановлення діагнозу 

6.1 У відповідності до чинної практики та протоколу    

7. Призначення схеми лікування 

7.1 У відповідності до чинної практики та протоколу    

8. Визначення моделі лікування 

8.1 Медична допомога хворим на туберкульоз Управління охорони Закон «України «Про протидію Населення області; особи,хворі 
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надається амбулаторно або в умовах стаціонару 

протитуберкульозного закладу відповідно до 

галузевих стандартів надання медичної допомоги 

та стандарту інфекційного контролю за 

захворюванням на туберкульоз 

здоров‘я захворюванню на туберкульоз» на туберкульоз; медичні 

працівники 

8.2 Хворим на заразні форми туберкульозу 

забезпечується госпіталізація до 

протитуберкульозних закладів. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон «України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Особи, хворі на туберкульоз 

8.3 У разі відмови хворих на заразні форми 

туберкульозу від госпіталізації їх лікування може 

проводитися амбулаторно за можливості 

дотримання вимог інфекційного контролю вдома. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон «України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Особи, хворі на туберкульоз 

8.4 У разі якщо хворі на заразні форми туберкульозу, 

у тому числі під час амбулаторного чи 

стаціонарного лікування, порушують 

протиепідемічний режим, що ставить під загрозу 

зараження туберкульозом інших осіб, з метою 

запобігання поширенню туберкульозу за 

рішенням суду вони можуть бути примусово 

госпіталізовані до протитуберкульозних закладів, 

що мають відповідні відділення (палати) для 

розміщення таких хворих. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон «України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Особи, хворі на туберкульоз 

9. Соціальний супровід 

9.1 Організація соціального обслуговування, 

здійснення соціальної роботи та надання 

соціальних послуг, у тому числі соціального 

супроводу для осіб, хворих на туберкульоз, їх 

сім‘ям, вразливим до захворювання на 

туберкульоз верствам населення. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Організація на відповідній території 

соціального обслуговування населення, 

здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг, у тому 

числі соціального супроводу; 

Хворі на туберкульоз; їх сім‘ї; 

вразливі до захворювання на 

туберкульоз верстви населення. 

9.2 Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та є групами підвищеного і високого 

рівня захворювання на туберкульоз, або є 

хворими на туберкульоз, або сім‘ї в яких є хворі 

на туберкульоз надання їм соціальних послуг за 

результатами проведеної оцінки потреб їх у 

таких послугах, в тому числі сімей учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщених осіб 

Центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей 

та молоді 

Здійснення соціального супроводу 

сімей, дітей та молоді, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги, 

надання їм соціальних послуг за 

результатами проведеної оцінки потреб 

їх у таких послугах;,втому числі сімей 

учасників антитерористичної операції 

та внутрішньо переміщених осіб. 

Сім’ї; діти та молодь, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах та 

потребують сторонньої 

допомоги; категорії населення 

різного рівня ризику 

захворювання на туберкульоз; 

хворі на туберкульоз; сім‘ї 

учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо 
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переміщених осіб. 

9.3 Координує заходи психосоціального супроводу в 

місцях позбавлення волі. 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Координація заходів щодо психо-

соціального супроводу хворих на 

туберкульоз 

Підслідні та засуджені 

10. Лікування 

10.1 Здійснення протитуберкульозних заходів та 

контроль їх виконання юридичними і фізичними 

особами. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Населення області. 

10.2 Організація забезпечення кадровими, 

фінансовими та матеріально-технічними 

ресурсами комунальних протитуберкульозних 

закладів. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Населення області. 

10.3 Обов’язковими умовами проведення 

протитуберкульозного лікування є надання 

письмової інформованої згоди хворого (пацієнта) 

або його законного представника чи 

піклувальника на проведення лікування та його 

письмове попередження про необхідність і умови 

дотримання протиепідемічного режиму. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Особи,хворі на туберкульоз. 

10.4 Контроль за дотриманням хворими призначеного 

лікарем режиму лікування та протиепідемічного 

режиму, у тому числі виявлення їх порушення, 

здійснюється медичними працівниками, які 

відповідно здійснюють або мають здійснювати 

лікування хворого на туберкульоз. 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Особи,хворі на туберкульоз. 

10.5 Забезпечення доступності до діагностики, 

лікування туберкульозу та супутніх захворювань 

в місцях позбавлення волі. 

Головне територіальне 

управління юстиції 

Закупівля обладнання, лікарських 

засобів, матеріально-технічних засобів 

для роботи туберкульозних лікарень 

Підслідні та засуджені 

11. Соціальна допомога 

11.1 Забезпечення відповідно до закону виконання 

заходів соціального захисту хворих на 

туберкульоз та малолітніх і неповнолітніх осіб, 

інфікованих мікобактеріями туберкульозу 

Управління охорони 

здоров‘я 

Закон України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

Хворі на туберкульоз, 

неповнолітні та малолітні 

особи, інфіковані 

мікобактеріями туберкульозу 

11.2 Сприяння соціальній підтримці верств населення, 

які відносяться до груп підвищеного ризику 

захворювання на туберкульоз. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Виконання програм і здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення 

соціального та правового захисту сім'ї, 

у тому числі соціальної підтримки 

сімей з дітьми, малозабезпечених, 

багатодітних, сімей, які перебувають у 

Особи, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах,в тому числі – 

бездомні і безробітні; діти-

сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 
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складних життєвих обставинах, осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення 

антитерористичної операції, інших 

соціально вразливих верств населення, 

координацію діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій з 

питань реалізації державної політики в 

цих сферах 

малозабезпечені; інші 

соціально вразливі верстви 

населення,в томі числі – 

ромське населення; ветерани 

війни та праці; учасники 

антитерористичної операції; 

жертви політичних репресій та 

нацистських переслідувань; 

громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; внутрішньо 

переміщені особи. 

11.3 Планування та реалізації регіональної політики у 

сфері соціальної підтримки та надання 

соціальних послуг вразливим до захворювання на 

туберкульоз верствам населення. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Забезпечення реалізації державної 

політики у сфері соціальної підтримки 

та надання соціальних послуг 

вразливим верствам населення; 

Вразливі до захворювання на 

туберкульоз верстви 

населення; особи, хворі на 

туберкульоз на амбулаторному 

етапі лікування. 

11.4 Вивчення потреб області у соціальних послугах, 

орієнтованих на осіб,хворих на туберкульоз, 

членів їх сімей, осіб, які перехворіли на 

туберкульоз,осіб, які відносяться до категорій 

різного рівня небезпеки захворювання на 

туберкульоз, підготовка та подання пропозицій 

обласній державній адміністрації щодо 

організації надання соціальних послуг відповідно 

до потреби та створення ефективної системи 

надання соціальних послуг зазначеним 

категоріям населення. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

У сфері соціального обслуговування, 

здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг населенню 

вивчає потребу області у соціальних 

послугах, готує та подає пропозиції 

Сумській обласній державній 

адміністрації щодо організації надання 

соціальних послуг відповідно до 

потреби та створення ефективної 

системи надання соціальних послуг 

Особи,хворі на туберкульоз; 

члени їх сімей; особи, які 

перехворіли на туберкульоз; 

особи, які відносяться до 

категорій різного рівня 

небезпеки захворювання на 

туберкульоз, 

11.5 Надання соціальних послуг верств населення, які 

відносяться до груп підвищеного ризику 

захворювання на туберкульоз. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Організація на відповідній території 

соціального обслуговування населення, 

здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг, у тому 

числі соціального супроводу сімей/осіб, 

шляхом розвитку спеціалізованих 

закладів, установ та служб та залучення 

недержавних організацій, які надають 

соціальні послуги 

Особи, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах,в тому числі – 

бездомні і безробітні; діти-

сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

малозабезпечені; інші 

соціально вразливі верстви 

населення,в томі числі – 

ромське населення; ветерани 

війни та праці; учасники 

антитерористичної операції; 
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жертви політичних репресій та 

нацистських переслідувань; 

громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; внутрішньо 

переміщені особи. 

11.6 Діяльність,спрямована на профілактику 

туберкульозу в сім‘ях, серед дітей та молоді 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Визначає пріоритетні напрями 

проведення соціальної роботи з 

сім’ями, спрямованої на попередження 

потрапляння сімей у складні життєві 

обставини 

Сім’ї, діти, молодь 

11.7 Соціальна підтримка хворих на туберкульоз, їх 

сімей а також сім'ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і відносяться о групи 

підвищеного ризику захворювання на 

туберкульоз. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Організовує роботу, пов'язану з 

наданням благодійної (гуманітарної) 

допомоги соціально незахищеним 

громадянам та сім'ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Хворі на туберкульоз, їх сім‘ї, а 

також сім'ї, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

11.8 Реалізація заходів соціального захисту людей, які 

постраждали від туберкульозу від безробіття, 

сприяння таким громадянам у підборі підходящої 

роботи, надання матеріального забезпечення та 

соціальних послуг, соціальної реабілітації та 

професійної орієнтації тощо. 

Обласний центр 

зайнятості. 

Реалізація заходів соціального захисту 

населення від безробіття, сприяння 

громадянам у підборі підходящої 

роботи, надання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг, 

професійної орієнтації тощо. 

Особи,які постраждали від 

туберкульозу; працедавці. 

11.9 Надання особам, які перехворіли на туберкульоз і 

які звертаються до служби зайнятості, у тому 

числі тим, що потребують соціального захисту і 

не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, 

соціальних послуг, передбачених статтею 7 

Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок 

безробіття». 

Обласний центр 

зайнятості 

Надання особам, які звертаються до 

служби зайнятості, у тому числі тим, 

що потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних конкурувати на ринку 

праці, соціальних послуг, передбачених 

статтею 7 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок 

безробіття». 

Особи,які постраждали від 

туберкульозу; працедавці. 

11.10 Включення до зазначених програм положень про 

комплекс заходів щодо соціальної захищеності 

осіб, які перехворіли на туберкульоз від 

безробіття. 

Обласний центр 

зайнятості 

Бере участь у підготовці перспективних 

і поточних територіальних програм 

зайнятості та заходів щодо соціальної 

захищеності різних груп населення від 

безробіття. 

Особи,які постраждали від 

туберкульозу. 

12. Соціальна реабілітація 

12.1 Сприяння працевлаштуванню осіб, які 

перехворіли на туберкульоз,а також протидія 

Департамент 

соціального захисту 

Забезпечення сприяння реалізації 

державної політики зайнятості на 

Особи,які перехворіли на 

туберкульоз, 
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дискримінації стосовно осіб, які перехворіли на 

туберкульоз при їх працевлаштуванні. 

населення відповідній території, повній, 

продуктивній, вільно обраній 

зайнятості, зниженню рівня безробіття 

працедавці. 

12.2 Протидія стигмі і дискримінації по відношенню 

до хворих та перехворівши на туберкульоз. 

Управління 

інформаційної 

діяльності 

Сприяє формуванню толерантності в 

українському суспільстві та 

запобіганню проявам дискримінації 

Особи,які постраждали від 

туберкульозу. 

12.3 Сприяння працевлаштуванню осіб, які 

перехворіли на туберкульоз,а також протидія 

дискримінації стосовно осіб, які перехворіли на 

туберкульоз при їх працевлаштуванні. 

Управління Держпраці Здійснює державний контроль за 

дотриманням вимог законодавства про 

зайнятість населення з питань 

дотримання прав громадян під час 

прийому на роботу та працівників під 

час звільнення з робот 

Особи, які перехворіли на 

туберкульоз; вразливі до 

захворювання на туберкульоз 

верстви населення; працедавці. 

12.4 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу 

з питань, що належать до її компетенції, у тому 

числі з питань недопущення дискримінації на 

робочих місцях людей, які перехворіли на 

туберкульоз. 

Управління Держпраці Проводить інформаційно-

роз’яснювальну роботу з питань, що 

належать до її компетенції, у тому числі 

з питань недопущення дискримінації на 

робочих місцях ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД. 

Особи, які перехворіли на 

туберкульоз. 

12.5 Включення  програми положень про протидію 

дискримінації за ознакою захворювання на 

туберкульоз та забезпечення соціального захисту 

осіб, які постраждали від туберкульозу від 

безробіття. 

Обласний центр 

зайнятості 

Участь у підготовці перспективних і 

поточних територіальних програм  

зайнятості та у заходах щодо 

соціального захисту різних груп 

населення від безробіття. 

Особи,які постраждали від 

туберкульозу; працедавці. 

12.6 Контроль щодо недопущення дискримінації за 

ознакою захворювання на туберкульоз по 

відношенню до осіб, які вилікувалися від 

туберкульозу і не представляють суспільної 

небезпеки всіма підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм  власності, 

виду діяльності та господарювання. 

Обласний центр 

зайнятості 

Організація контролю за додержанням 

законодавства про зайнятість та 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок 

безробіття всіма підприємствами, 

установами та організаціями незалежно 

від форм  власності, виду діяльності та 

господарювання, в тому числі, 

фізичними особами, які 

використовують найману працю, на 

території Сумської  області 

Особи,які постраждали від 

туберкульозу; працедавці. 

 


