
 

                                                                         
   

 

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

02 березня 2023 року                                                                             м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення другої 

сесії восьмого скликання від 23.12.2020 р. 

“Про затвердження соціальної 

програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2021-2025 роки” 

 

У відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, 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 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни до соціальної програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2021-2025 роки, а саме: 

1.1 В паспорті Програми в пунктах 10, 10.1 замінити суму з «571,0 тис.грн.» на      

«1 057,0 тис.грн.». 

1.2. Додатки 1, 2 до соціальної програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2021-2025 роки викласти в новій редакції, що 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                                                                    Андрій БОГДАН       

 

 

 

 

 

    



 

                                                                                                                                                          Додаток  1 

                Соціальної програми боротьби з    

                                                      онкологічними захворюваннями на   

                                                               2021-2022 роки затверджений рішенням 

                                                          18 сесії Городнянської міської ради 8 

                                         скликання від 02.03.2023 р. 

 

 

 

Ресурсне забезпечення соціальної 

програми боротьби з онкологічними захворюваннями  на 2021-2025 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 

 

277 000 277 000 277 000 1 057 000 

у тому числі:      

бюджету Городнянської 

міської територіальної 

громади 

 

113 000 

 

 

113 000 

 

277 000 277 000 277 000 1 057 000 

інших джерел не 

заборонених 

законодавством 

- - - - - - 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Світлана БІЛЬСЬКА
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                          Додаток  2 

               Соціальної програми боротьби з    

                                                     онкологічними захворюваннями на   

                                                             2021-2022 роки затверджений рішенням 

                                                         18 сесії Городнянської міської ради 8 

                                         скликання від 02.03.2023 р. 
               

      

Напрямки діяльності та основні заходи соціальної Програми 

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки 

 

№з/п 

 

Найменування 

завдання 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

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 

«Городнянська 

ЦРЛ», КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 
 

       Підвищення рівня 

виявлення злоякісних 

новоутворень в I-

IIст.на5% 

 

 

 

2.Використання  

скринінгових 

програм в  ЛПЗ 

району з метою 

раннього виявлення 

передпухлинних і 

злоякісних 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянська 

ЦРЛ», КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 
 

       Підвищення рівня 

виявлення злоякісних 

новоутворень при 

профоглядах  

на 5%  



 

новоутворень, 

зокрема раку 

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 

«Городнянська 

ЦРЛ», КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

 

 

 

 

 

      Навчання лікарів  

сприятиме покращенню 

діагностики 

онкозахворювань  

5.Забезпечення 

проведення 

щорічного 

моніторингу  рівня 

захворюваності 

населення на 

злоякісні 

новоутворення.   

 

 

 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянська 

ЦРЛ», 

КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

       Дасть можливість 

якісно і швидко 

обробляти та 

отримувати дані та 

проводити 

спостереження за 

онкохворими 

2. Удосконалення 

методів 

діагностики 

злоякісних 

1.Забезпечення 

надання 

онкохворим 

стаціонарної та 

2021-

2025 

роки 

КНП 

«Городнянська 

ЦРЛ», 

КНП 

       Зниження рівня  

смертності населення 

від злоякісних 

новоутворень на 3% 



 

новоутворень 

та спеціального 

лікування 

онкологічних 

хворих 

амбулаторної 

допомоги в лікарні 

з використанням 

сучасних методів 

діагностики, 

паліативного 

лікування 

відповідно до 

затверджених 

стандартів 

світового досвіду.  

«Городнянський 

ЦПМСД» 

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 

допомоги 

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 

«Городнянська 

ЦРЛ» 

 

 

 

 

Бюджет 

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

85,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

Забезпечить надання 

паліативної допомоги 

хворим в термінальних 

стадіях 
 

 



 

2. 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» 

 

 

466,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

3. Надання 

протибольової 

терапії 

онкологічним 

хворим які 

перебувають на 

стаціонарному та 

амбулаторному 

лікуванні в КНП 

«Городнянська 

ЦРЛ» 

КНП 

«Городнянська 

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» 

 

356,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 

Всього  по програмі (тис. грн)  кошти місцевого бюджету 1 057,0 113,0 113,0 277,0 277,0 277,0  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Світлана БІЛЬСЬКА



 

 

 


