
Проект

Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

_______________  2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Боротьба з 
онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки», затвердженої 

рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №223
(зі змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 
період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 233 (далі -  Програма), такі зміни:

1.1 У пунктах 9-9.1 Загальної характеристики Програми та в у розділі „Ресурсне 
забезпечення обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 
період 2017-2021роки» цифри: «386003,34», «168074,02», «122376,22» замінити, 
відповідно, цифрами «432179,25», «188187,44», «148438,71» згідно з додатками
1.2 до цього рішення;

1.2 Внести зміни в таблиці «Витрати на виконання Програми» по роках згідно 
додатком 3 до цього рішення.

2. Внести до Додатку 1 до обласної Програми «Напрями діяльності та заходи 
Обласної програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017- 
2021 роки» такі зміни:
2.1 підпункт 3.1 пункту 3 «Покращення надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги онкологічним хворим» викласти у новій редакції згідно з додатком 4 
до цього рішення.

3. Внести зміни до заходів обласної Програми згідно з додатком 5 до цього 
рішення.



4. Доповнити розділ «Показники продукту до обласної Програми «Боротьба з 
онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки» згідно з додатком 6 
до цього рішення.

5. Внести зміни до Прогнозованої потреби в коштах на придбання апаратури, 
медикаментів та виробів медичного призначення онкослужби області згідно з 
додатком 7 до цього рішення.

6. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету та інших джерел, 
незаборонених чинним законодавством в межах фінансових ресурсів, 
затверджених на відповідний бюджетний рік.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 
Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення 
(Хребтій Я.В.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. Олійник



Додаток 1
до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання

від____________року № _

Загальна характеристика обласної Програми 
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки», 
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня

2016 року №223» (зі змінами)

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

2 Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Програм

3 Розробник Програми Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

5 Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

6 Учасники Програми Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації 
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 
Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення

7 Терміни реалізації Програми 2017-2021 роки

8 Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)

- Державний фонд регіонального розвитку
- Державний
- Обласний
- Бюджети міст та районів області

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
без обсягів коштів Державного 
бюджету, які затверджуються 
щорічно окремо з прийняттям 
відповідного Закону України 
«Про Державний бюджет»

432179,25 тис. грн.

9.1 В тому числі бюджетних коштів



державного фонду 
регіонального розвитку 
державного бюджету 
обласного бюджету 
інших місцевих 
бюджетів

188187,44 тис. грн.

95000,0 тис. грн. 
148438,71 тис. грн. 
553,1 тис. грн.

10 Основні джерела фінансування Обласний бюджет,
Програми Інші місцеві бюджети,

Інші джерела фінансування,
незаборонені чинним законодавством

Директор Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Л.О. Грабовим



Додаток 2
до ріш ення___сесії

обласної Ради 7 скликання 

від____________року № __

Ресурсне забезпечення обласної Програми 
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки», 
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня

2016 року №223» (зі змінами)

Прогнозний обсяг коштів, які 
пропонується

залучити на виконання Програми
Всього витрат на виконання 

Програми тис. грн.

1 2

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 432179,25

Державний фонд регіонального 
розвитку 188187,44

Державний бюджет 95000,0

Обласний бюджет 148438,71

Інші місцеві бюджети 553,1

Директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації Л.О. Грабович



Додаток З
до рішення ___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від_________року № ____

Витрати на виконання обласної Програми «Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії

обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 року №223» (зі змінами)

Прогнозний обсяг 
коштів,
які пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Прогнозні витрати на виконання Прог рами тис.грн.

Всього
2017-2021

роки
2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

432179,25 57092,28 197229,42 55583,14 84607,61 37666,8

Державний фонд
регіонального
розвитку

188187,44 869,94 144367,08 21600,0 21350,42 0

Державний
бюджет 95000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 25000,0

Обласний бюджет 148438,71 46222,34 37323,24 13969,14 38257,19 12666,8

Інші місцеві 
бюджети 553,1 0,0 539,1 14,0 0 0

Директор Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації



ОБЛАСНА ПРОГРАМА «БОРОТЬБА З ОНКОЛОГІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА ПЕРІОД 2017- 2021 РОКИ»

Щорічно в області реєструються понад 5 тисяч первинних онкологічних 
хворих. Реєструється зростання рівня захворюваності на рак молочної залози, 
який посідає першу позицію у структурі онкозахворюваності, рак простати -  
друга позиція, ободової та прямої кишки на третьому місці серед усієї популяції. 
На сьогодні, в області проживає більше 44 тисяч осіб з онкологічними 
захворюваннями.

В структурі смертності у Вінницькій області злоякісні новоутворення посіли 
друге місце після серцево-судинних захворювань. Рівень первинної інвалідності 
серед дорослого населення у Вінницькій області для злоякісних новоутворень 
становить 10,2 на 10 тисяч населення та 11,0 на 10 тис. працездатного населення.

Онкологічні захворювання є соціально-економічною проблемою, адже 
вражають населення працездатного віку, які складають трудовий та економічний 
потенціал держави та спричиняють значне навантаження на охорону здоров’я 
області. Викликають значну інвалідизацію серед працездатного населення та 
великий рівень смертності.

Стандартами діагностики і лікування онкологічних хворих (наказ МОЗ 
України №554 від 17.09.2007 р. «Про затвердження протоколів надання медичної 
допомоги за спеціальністю «онкологія») передбачено проведення променевої 
терапії з метою забезпечення комбінованого та комплексного лікування 
онкохворих. При придбанні для лікування мешканців Вінницької області 
лінійного прискорювача, орієнтовно 500 хворих, що лікується в радіологічному 
відділенні щорічно зможуть отримувати лікування на сучасному обладнанні, що 
покращить результати лікування та попередить вірогідність виникнення 
ускладнень, забезпечить нормальний ритм роботи персоналу радіологічного 
відділення та дозволить забезпечити належне технічне обслуговування гамма- 
терапевтичного апарату.

Мета Програми
Метою даної Програми є покращення рівня надання медичної допомоги 

хворим на злоякісні новоутворення Вінницької області, шляхом підвищення 
ефективності заходів з лікування онкологічних хворих, зниження рівня 
інвалідизації онкологічних хворих та рівня смертності від раку, створення умов 
для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Основні завдання Програми
Забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями медикаментами для 

дотримання стандартів лікування онкологічних захворювань.
Термін виконання: 2020 рік.

Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.



Очікувані результати
- дооснащення ПРЦО лікувальною апаратурою для проведення лікування 

населення Вінницької області відповідно до сучасних протоколів надання 
онкодопомоги;

- збільшення частки пацієнтів, які отримують спеціалізоване лікування на 
лінійному прискорювачі до 30,0%.

Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюватиметься 

Вінницькою обласною державною адміністрацією.
Координація та контроль за виконанням заходів Програми, їх моніторинг та 

оцінка за визначеним переліком індикаторів -  Департаментом охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

Правові аспекти
Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

державної політики щодо зменшення втрат суспільства, шляхом зниження 
смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, 
визначено:

Конституцією України;
Законами України:
«Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-ХІУ;
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 

року № 2801- XII зі змінами;
Наказів Міністерства охорони здоров’я України:
- «Про систему онкологічної допомоги населенню України» від 01 жовтня 

2013 року № 845;
- «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

28 вересня 2012 року № 751» від 29 грудня 2016 року № 1422;
- «Стандарти діагностики та лікування онкологічних хворих» від 17 вересня 

2007 року № 554 зі змінами;
- «Про створення національного канцер-реєстру України» від 22 січня 1996 

року № 10.



Додаток 4 до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання

від____________року № ____

Додаток 1
до обласної Програми 

«Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки»

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки», затвердженої рішенням 13

сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016р. №223» (зі змінами)

Перелік заходів Термін
виконання

заходу

Виконавець
заходу

Джерела
фінансу

вання

Фінансування 
(тис. грн.)

Очікувані результатиПрограми
2 017-

2021р .р .
2 0 1 7 2018 2019 20 2 0 2 0 2 1

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н
3 .  Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим

3.1 Придбання 2017-2021 Департамент Всього 210409,77 1500,0 161359,46 0,0 47550,31 0,0 Модернізація
лікувальної охорони обладнання для
апаратури для здоров’я сучасного лікування
спеціального облдержадмініс злоякісних пухлин
лікування трацїї Держави дозволить збільшити
онкохворих в межах ий фонд питому вагу
КНП «Подільський 
регіональний центр

регіональ
ного 165350,422 0,0 144000,0 0,0 21350,422 0 ,0

органозберігаючих
операцій:

онкології Вінницької розвитку 2020-16,5%
обласної Ради» 2021 -20,0%.
згідно із потребами Обласний 45059,348 1500,0 17359,46 0,0 26199,888 0 ,0 та скоротить термін
(Додаток 5) бюджет

/г/
перебування хворого на 
ліжку до 9,0 дня.

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації /  У Л. Грабович



Додаток 5

до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання 

від____________року № ____

Заходи обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 
2017-2021роки», затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2016 року №223» (зі змінами)

3. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги 
онкологічним хворим

3.1 Придбання лікувальної апаратури для спеціального лікування онкохворих в 
межах КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» 
згідно із потребами.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2020 рік

Директор Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Л. Грабович



Додаток 6 до рішення ___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від____________ року № ____

Показники продукту до обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 
роки», затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №223» (зі змінами)

№ з/п Назва показника Од.
виміру

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020рік 2021 рік
Всього за період дії 
Програми (або до 

кінця дії 
Програми)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III Покращення надання висоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим

І Показники продукту Програми
Придбання лінійного 
прискорювача для КНП 
«Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької 
обласної Ради»

Шт. - - - - 1 - 1

II Показники ефективності
Охоплення променевим 
лікуванням онкохворих Пац. - - - - 200 400 600

III показники якості
Збільшення частки 
пацієнтів, які отримують 
лікування на лінійному 
прискорювачі

% - - - -
-

10,0 10,0

7
Директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації Л. Грабовим



Прогнозована потреба
в коштах на придбання апаратури, медикаментів та виробів медичного призначення

онкослужби області
Прогнозована потреба лікувальної апаратури для Подільського регіонального центру онкології

Додаток 7 до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від____________року № __

Додаток 5
до обласної Програми 
„Боротьба з онкологічними 

захворюваннями на період 2017-2021 роки" 
затвердженої рішенням 13 
сесії обласної Ради 7 скликання

від 20 грудня 2016 року № 223" (зі змінами) 
від 2020 року №

Н айм енування заходу
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Сума тнс.грн.

Д ж ерела ф інансування О рієнтов- 
ний обсяг 
ф інансу

ванн я, тне. 
грн.

У  том у числі по роках (тне. грн.)

Д ерж авний 
фонд регіо

нального  
розвитку

О бласний
бю дж ет

2017 обл 2018 держ обл 2019 держ обл 2020 держ обл 2021 держ обл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Лапароскопічна стойка 
01ітри$

1 Шт. 1359,46 1359,46 0,000 1359,460 1359,460 1359,46 1359,46

Наркозно-дихальний 
апарат для дорослих "Бриз" 5

Шт.
300,0 1500,00 0,000 1500,000 1500,000 1500,0 1500,0

Зварювальний комплекс 
ЕК-300 М-1

7 Шт. 196,3 1374,40 1237,000 137,400 1374,400 1374,4 1237,0 137,4

Лінійний прискорювач 
РЬоІоп Ьеаш: 6&  10МУ з 
дозиметричним та 
топометричним 
обладнанням

1 Шт. 160000,0 160000,00 144000,000 16000,000 160000,000 160000,0 144000,0 16000,0

Медичний лінійний 
прискорювач з 
комплектуючими для 
дистанційного гамма -  
терапевтичного апарату

1 Шт. 46175,91 46175,91 20113,422 26062,488 46175,910 46175,91 20113,422 26062,488

Всього

210409,770 | 165350,422 | 45059,348 | 210409,7701 1500,000 | 1500,000 | 1613^9*1601 144000,0001 17359,460 |  0,000 |  0,000 |  0,000 | 47550,310 | 21350,422 ] 26199,888 | 0 ,000  ] 0,000 | 0,000

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Л. Грабович


