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                  УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

 

(друга сесія восьмого скликання) 

 

від 23 грудня 2020 року 

м. Городня 

 

Про затвердження соціальної 

програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2021-2025 роки 

 

 

З метою забезпечення зниження рівня онкологічних захворювань у населення 

та смертності від онкологічних захворювань, поліпшення ефективності 

профілактики, забезпечення раннього виявлення та лікування онкологічних 

захворювань, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити соціальну програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2021-2025 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                                    А.І. Богдан 
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                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                               Рішенням другої сесії Городнянської 

                                                                               міської ради восьмого скликання 

                                                                               від 23 грудня 2020 року 
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I. ПАСПОРТ 

Соціальної програми боротьби з онкологічними захворюваннями  

на 2021-2025 роки  

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення Програми КНП «Городнянська ЦРЛ» 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» від 

19.11.1992р. №2801-XII, наказ МОЗ 

України від 30.12.92р. №208 «Про заходи 

подальшого покращання і розвитку 

онкологічної допомоги населенню» (зі 

змінами та доповненнями наказу МОЗ 

України від 01.10.13р. №845). 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

КНП «Городнянська ЦРЛ» 

4. Співрозробники Програми КНП «Городнянський ЦПМСД» 

 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

КНП «Городнянська ЦРЛ», 

 КНП «Городнянський ЦПМСД» 

6. Учасники Програми КНП «Городнянська ЦРЛ», 

 КНП «Городнянський ЦПМСД» 

Городнянська міська рада, 

редакція газети "Новини Городнянщини" 

 

7. Термін реалізації Програми 

 

2021-2025 роки 

8. 

 

 

 

 

8.1. 

 

 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

у тому числі: 

кошти бюджету Городнянської 

міської ради 

 

 

 

 571 000 грн. 

 

 571 000 грн. 

 

   

 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Злоякісні новоутворення є одними з найбільш небезпечних для здоров’я 

людини, серед причин смертності та інвалідизації населення вони займають друге 

місце після серцево-судинних захворювань.  
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Станом на 01.01.2020 року у районі перебувало на обліку 643 онкохворий, 

серед них 3 дітей. На протязі ІІІ кварталів 2020 року взято на облік 70 хворих, з 

них з вперше встановленим діагнозом раку 63 онкохворих.  Захворюваність по 

району на 100 тисяч населення становить у 2020 році – 234,05 у 2019р. – 186,1, у 

2018 році вона становила – 200,1, ми бачимо що захворюваність збільшилась у 

порівнянні з попередніми роками. 

 Найбільшу питому вагу серед осіб з вперше встановленим діагнозом 

займають: рак легенів та шкіри( по 7 ч. або 11,1 %) , рак яєчників  (6 ч. або 9,5 %) 

та рак шлунку і прямої кишки (по 5 чол. або 7,9 %). 

Із загальної кількості з вперше встановленим діагнозом взятих на ДО в 2020 

році виявлено при профоглядах 5 чоловік або 7,9% у 2019 р- 19,2%, у 2018р. – 

19,4 % від загальної кількості вперше виявленого раку. Як бачимо, показник 

значно  нижчий. 

Із числа з вперше встановленим діагнозом, виявлено в занедбаному стані 

(мали ІІІ стадію візуального і IV стадію раку) 29 хворих (46,03%) у 2019р. – 10 

(19,2%), у 2018р. -17(34 %). 

Протягом  2020 року знято з обліку 51 чол., з них померло 51 чол., зокрема 

від онкопатології 43  чол. З числа померлих від онкопатології у працездатному 

віці маємо такі показники:у 2020 -25,5% (11 чол.) у 2019р. – 9,1%, у 2018р. – 

21,6%. Протягом ряда останніх років основною причиною смерті онкохворих  

являється рак легень (6 чол.) та рак  шлунку і ободочної кишки ( по 4 чол.). 

Таким чином, злоякісні новоутворення спричиняють значне навантаження 

на охорону здоров’я району, викликаючи значну інвалідизацію серед 

працездатного населення та високий рівень смертності, що свідчить про 

надзвичайну гостроту проблеми, необхідність включення в систему протиракової 

боротьби не лише лікувально-профілактичних закладів, але й установ та закладів 

усіх галузей економіки, освіти і науки, засобів масової інформації. Відомо, що 

чим раніше виявляється онкологічне захворювання, тим більш сприятливий 

прогноз як в плані лікування, так і життя.  

Використання та впровадження скринінгових програм у доклінічній 

діагностиці злоякісних новоутворень дасть можливість виявляти ранні стадії 

онкозахворювань, які можна лікувати менш травматичними методами, особливо 

по раку візуальних локалізацій, у т.ч. шийки матки і молочної залози. 

Потрібно забезпечити онкологічних хворих засобами по догляду за стомами 

(калоприймачі, катетери та сечоприймачі, іншими технічними засобами) та 

протибольовою терапією. В умовах дефіциту коштів на найнижчому рівні 

залишається забезпечення онкологічних хворих паліативним лікуванням, без 

якого неможливе існування пацієнтів у термінальній стадії хвороби. Вкрай 

важливо проводити онкологічним хворим адекватну знеболювальну терапію. У 

зв’язку з цим якість життя онкологічного хворого залежить від кількості 

виділених коштів для купівлі знеболювальних препаратів. 

На низькому рівні залишається обізнаність населення щодо необхідності 

якісного та регулярного обстеження у плані своєчасної діагностики та лікування 

передракових станів і онкопатології. Недостатньо приділяється увага проведенню 

санітарно-просвітньої роботи серед населення. Необхідне проведення  освітньої 
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роботи не тільки шляхом друкування максимально доцільної кількості статей у 

місцевій пресі, а й залучення шкільних колективів до виховної роботи серед 

підростаючого покоління щодо здорового способу життя та профілактики 

захворювань, у тому числі онкологічних. 

Заходи Програми боротьби з онкологічними захворюваннями потребують 

цільових фінансових зусиль, активних і скоординованих дій закладів охорони 

здоров’я, освіти і науки, засобів масової інформації, спрямованих на  

забезпечення належних можливостей для діагностики і лікування онкологічних 

хворих.  

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних 

новоутворень, залежність онкопатології від наслідків  аварії на ЧАЕС, від якості 

життя та якості надання медичної допомоги свідчать про надзвичайну гостроту 

проблеми. 

III. Мета Програми 

 
 

Метою даної Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики, 

раннього виявлення онкопатології, покращення рівня надання медичної допомоги 

хворим на злоякісні новоутворення, зниження інвалідизації  онкологічних хворих, 

рівня смертності від раку, створення умов для продовження  та поліпшення якості 

життя онкологічних хворих.  
 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

  

Оптимальною моделлю реалізації соціальної Програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями є необхідність залучення максимально можливих 

коштів для покращення ситуації у громаді та продовження заходів протиракової  

боротьби, які були реалізовані у попередній районній Програмі, не тільки 

закладами охорони здоров’я, а й установами освіти і науки, засобів масової 

інформації.  

Програму розроблено на період до 2025 року, напрямки діяльності та 

основні заходи соціальної програми боротьби з онкологічними захворюваннями 

на 2021-2025 роки наведено у додатку 2. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

 Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах 

видатків, передбачених на охорону здоров’я в місцевому бюджеті, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних 

завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному 

періоді. Ресурс забезпечення Програми може корегуватися у разі виникнення не 

передбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих 

заходів та проведення відповідних видатків.  
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Ресурсне забезпечення соціальної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2021-2025 роки наведено у додатку 1. 

 

VI. Основні завдання Програми. Очікувані результати  
 

 Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити: 

- проведення ефективних профілактичних оглядів населення;  

- покращення диспансерного спостереження хворих на передракові 

захворювання; 

- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських 

організацій до більш широкого інформування населення з питань 

профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних 

захворювань; 

- постійні тематичні публікації у газеті «Новини Городнянщини» та через 

соцмережі  у Інтернеті; 

- використання скринінгових програм в ЛПЗ району з метою раннього 

виявлення передпухлинних і злоякісних новоутворень; 

- забезпечення закладів охорони здоров’я необхідним діагностичним 

обладнанням для діагностики онкологічної патології;  

- удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх 

сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до цієї роботи; 

- підвищення рівня підготовки з онкології лікарів та середніх медичних 

     працівників загальнолікувальної мережі;  

- продовження роботи з покращання паліативного лікування онкологічних 

хворих в термінальній стадії; 

- удосконалення надання протибольової терапії стаціонарним онкохворим та 

у приймально-діагностичному відділенні, проведення протибольової терапії 

вдома; 

- щорічний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні 

новоутворення. 

 

 

Очікувані результати 

 

 Виконання Програми дасть змогу: 

- зміцнити матеріально-технічну базу лікувальних закладів; 

- підвищити рівень поінформованості населення з питань профілактики і 

ранньої діагностики злоякісних новоутворень; 

покращити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень а саме:  

- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень окремих локалізацій 

в I-II стадіях захворювання (молочна залоза, шийка матки та інші візуальні 

локалізації) на 5%; 

- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень при профілактичних 

оглядах на 5%; 

- покращити якість онкологічної допомоги  населенню; 
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- знизити показник смертності населення від онкозахворювань на 3%; 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Функції з координації Програми покладаються на Городнянську міську 

раду.  

КНП «Городнянська ЦРЛ» та КНП «Городнянський ЦПМСД», які є 

виконавцями Програми, надають Управлінню охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації інформацію про виконання заходів Програми 

щоквартально, до 10 числа наступного за кварталом місяця та до 1 лютого 

наступного року. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на Городнянську 

міську раду. 
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                  Додаток  1 

            Соціальної програми боротьби з    

                                                             онкологічними захворюваннями на   

                           2021-2022 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення соціальної програми  боротьби з онкологічними захворюваннями  на 2017-2025 роки  
                    

                  

                    

Обсяг коштів, які  

пропонуються залучити 

на виконання програми  

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми, грн.. 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

 

Обсяг ресурсів, всього  
(гривень) 

 

113 000 

 

 

113 000 

 

 

115 000 

 

115 000 

 

115 000 

 

571 000 

у тому числі:      

бюджету Городнянської 

міської ради 

113 000 

 

113 000 

 

115 000 115 000 115 000 571 000 
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                                                                                                                                        Додаток  2 

            Соціальної програми боротьби з    

                                                             онкологічними захворюваннями на   

                           2021-2025 роки 

               

      

Напрямки діяльності та основні заходи соціальної Програми 

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки 

 

№з/

п 

 

Найменуванн

я 

завдання 

Перелік заходів 

Програми 

Стро

к 

вико-

нанн

я 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування  

(бюджет) 

Орієнтов-

ний обсяг 

фінан-

сування, 

(тис.грн.) 

У тому числі за роками 

(тис.грн.) Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення 

системи 

первинної та 

вторинної 

профілактики 

онкологічних 

захворювань 
 

 

 

 

 

1.Забезпечення 

раннього виявлення 

злоякісних 

новоутворень в 

закладах первинної 

медико-санітарної 

допомоги шляхом 
підвищення 

ефективності 

медичних оглядів 

населення та 

диспансерного 

спостереження за 

хворими на 

передпухлинні 

захворювання 

2021-
2025 

роки 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ», 

КНП 

«Городнянсь

кий ЦПМСД» 
 

       Підвищення рівня 

виявлення злоякісних 

новоутворень в I-

IIст.на5% 

 

 

 

2.Використання  

скринінгових 

програм в  ЛПЗ 

району з метою 
раннього виявлення 

передпухлинних і 

злоякісних 

новоутворень, 

зокрема раку 

2021-
2025р

оки 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ», 

КНП 
«Городнянсь

кий ЦПМСД» 
 

       Підвищення рівня 

виявлення злоякісних 

новоутво-рень при 

профоглядах  
на 5%  



ПРОЕКТ 

 

ш/матки, молочної 

залози та інших 

візуальних 

локалізацій. 

3.Залучення засобів 

масової  інформації 

до інформування 

населення з питань 

профілактики, 

раннього виявлення 

та ефективного 

лікування 

онкозахворювань, 

сприяння 
запровадженню 

тематичних 

публікацій  

2021-

2025 

роки 

Міська рада, 

"Новини 

Городнян-

щини" 

       Інформування 

населення  сприятиме 

покращенню ранньої 

діагностики 

онкозахворювань  та 

формуванню здорового 

способу життя 

4. Забезпечення 

підвищення рівня 

онкологічної 

грамотності та 

онконастороги 

лікарів 

загальнолікувальної 

мережі.  

 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ», 

КНП 

«Городнянсь

кий ЦПМСД» 

 

 

 

 

 

      Навчання лікарів  

сприятиме покращенню 

діагностики 

онкозахворювань  

5.Забезпечення 

проведення 
щорічного 

моніторингу  рівня 

захворюваності 

населення на 

злоякісні 

новоутворення.   

 

 

 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ», 

КНП 

«Городнянсь

кий ЦПМСД» 

       Дасть можливість якісно 

і швидко обробляти та 
отримувати дані та 

проводити 

спостереження за 

онкохворими 

2. Удосконалення 

методів 

діагностики 

1.Забезпечення 

надання 

онкохворим 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ», 

       Зниження рівня  

смертності населення 

від злоякісних 



ПРОЕКТ 

 

злоякісних 

новоутворень 

та спеціального 

лікування 

онкологічних 

хворих 

стаціонарної та 

амбулаторної 

допомоги в лікарні 

з використанням 

сучасних методів 

діагностики, 

паліативного 

лікування 

відповідно до 
затверджених 

стандартів 

світового досвіду.  

КНП 

«Городнянсь

кий ЦПМСД» 

новоутворень на 3% 

2. Удосконалення 

системи 

психологічної 

підтримки 

онкохворих та 

членів сімей, 

зокрема шляхом 

залучення 

волонтерів 
громадських 

організацій. 

2021-

2025 

роки 

Міська рада 

       Сприятиме якості життя 

пацієнтів, повернення їх 

до трудової діяльності 

 

 

3. Удосконалення 

системи 

надання 

спеціалізованої 

паліативної 

допо-моги 

онкохворим 

1.Забезпечення 

онкохворих 

засобами по 

догляду за стома-

ми (придбання 

калоприймачів, 

катетерів, 

сечоприймачів, 

інших засобів) які 

перебувають на 

стаціонарному та 

амбулаторному 

лікуванні в КНП 

«Городнянська 

ЦРЛ» 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ» 

 

 

 

 

Бюджет 

Городнянс

ької 

міської 

ради 

 

 

25,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Забезпечить надання 

паліативної допомоги 

хворим в термінальних 

стадіях 
 

 



ПРОЕКТ 

 

2. 1.Забезпечення 

онкохворих 

засобами по 

догляду за стома-

ми (придбання 

калоприймачів, 

катетерів, 

сечоприймачів, 

інших засобів) які 

перебувають на 

амбулаторному 

лікуванні в КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

КНП 

«Городнянсь 

кий ЦПМСД» 

 

 

40,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

3. Надання 

протибольової 

терапії 

онкологічним 

хворим які 

перебувають на 

стаціонарному та 

амбулаторному 

лікуванні в КНП 

«Городнянська 

ЦРЛ» 

КНП 

«Городнянсь

ка ЦРЛ» 
 

 

 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4. Надання 

протибольової 

терапії 

онкологічним 

хворим які 

перебувають на 

амбулаторному 

лікуванні в КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

КНП 

«Городнянсь 

кий ЦПМСД» 

 

140,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 

Всього  по програмі (тис. грн)  кошти місцевого бюджету 571,0 113,0 113,0 115,0 115,0 115,0  

 

 


