УКРАЇНА
ВІН НИЦ ЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННІ! № 925
21 лютого___2020 р.

42 сесія 7 скликання

Про внесення змін до обласної Програми „Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021роки”, затвердженої рішенням 13
сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223
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 Слова „Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер”
замінити
„Комунальне
некомерційне
підприємство
„Подільський
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” у відповідному
відмінку по всьому тексту та додатках.
1.2 У пунктах 9-9.1 Загальної характеристики Програми та в у розділі
„Ресурсне забезпечення обласної Програми „Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 роки” цифри: „367012,3”, „166837,02”,
„104622,2” замінити, відповідно, цифрами
„386003,34”, „168074,02”,
„122376,22”;
1.2 Внести зміни в таблиці по роках „Витрати на виконання Програми”
(згідно з додатком 1).
2. Внести до Додатка 1 до обласної Програми „Напрями діяльності та
заходи Обласної програми „Боротьба з онкологічними захворюваннями на
період 2017-2021 роки”, такі зміни:
2.1 Викласти у новій редакції підпункт 2.3 пункту 2 „Удосконалення
методів діагностики злоякісних пухлин” (далі - підпункт 2.3) та пункт З
„Покращення
надання
високоспеціалізованої
медичної
допомоги
онкологічним хворим” (далі-пункт 3) (згідно з додатком 2).
3. Внести зміни до Додатка 3 до обласної Програми „Прогнозована
потреба цитостатичних хімпрепаратів та препаратів супроводу для лікування

онкохворих в комунальному некомерційному підприємстві „Подільський
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” (згідно з додатком

з).
4. Внести зміни до Додатка 4 до обласної Програми „Прогнозована
потреба радіофармпрепаратів та витратних матеріалів для рідинної цитології
комунального некомерційного підприємства „Подільський регіональний
центр онкології Вінницької обласної Ради” (згідно з додатком 4).
5. Внести зміни до Показників продукту до обласної Програми (згідно з
додатком 5).
4. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету та інших
джерел, незаборонених чинним законодавством в межах фінансових
ресурсів, затверджених на відповідний бюджетний рік.
5. 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

Олійник

Загальна характеристика обласної Програми
„Про внесення змін 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”
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

1

Ініціатор розроблення
Програми

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

7

Терміни реалізації Програми

2017-2021 роки

8

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

-

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»

386003,34 тис. грн.

9.1

Державний фонд регіонального розвитку
Державний
Обласний
Бюджети міст та районів області

В тому числі бюджетних коштів
-

10

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

державного фонду
регіонального розвитку
державного бюджету
обласного бюджету
місцевих бюджетів

Основні джерела фінансування
Програми

168074,02 тис. грн.
95000,0 тис. грн.
122376,22 тис. грн.
553,1 тис. грн.
Обласний бюджет,
Місцевий бюджет,
Інші джерела фінансування,
незаборонені чинним законодавством

/
Ж

Ресурсне забезпечення обласної Програми
„Про внесення змін до обласної Програми „Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021роки”, затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223”
Прогнозний обсяг коштів, які
пропонується
залучити на виконання Програми
1

Всього витрат на виконання
Програми тис. грн.
2

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

386003,34

Державний фонд регіонального
розвитку

168074,02

Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет

95000,0
122376,22
553,1

Додаток 1
до рішення 42 сесії обласної Ради
7 скликання
від 21 лютого 2020 року № 925

Витрати на виконання обласної Програми „Про внесення змін до обласної
Програми „Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 20172021 роки”, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2016 року № 223”
П рогнозний обсяг
кош тів,
які пропонується
залучити на

Прогнозні витрати на виконання Програми тис. грн.
Всього
2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

386003,34

57092,28

197229,42

55583,14

38431,7

37666,8

168074,02

869,94

144367,08

21600,0

1237,0

0

95000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

25000,0

Обласний бюджет

122376,22

46222,34

37323,24

13969,14

12194,7

12666,8

Місцевий бюджет

553,1

0,0

539,1

14,0

0

0

виконання

роки

П рограми

Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
Державний фонд
регіонального
розвитку
Державний
бюджет

Заступник голови обласної Ради

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 тисяч 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.
Беручи до уваги розширення показів для лікування ряду нозологій, зміну
протоколів лікування онкозахворювань в бік збільшення кількості циклів на 1
хворого, а також зростання середньої вартості лікування хворих цитостатичними
хімпрепаратами (у середньому становить 28-100 тис. грн. на курс лікування),
виникає гостра потреба у збільшені фінансування заходів обласної програми
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2020 роки» у частині
забезпечення цитостатичними хімпрепаратами.
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: 2020-2021 роки
Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
обласного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.
Очікувані результати
/ її
-охоплення спеціалізованою медичною допомогою до 75,0% первиш ж
онкологічних хворих;
|/

- збільшення показника стійкої виживаності онкохворих до 66,0%;
- зменшення показника дорічної летальності пацієнтів з онкологічними
захворюваннями до 27,5%.
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-XIV;
„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 2
до рішення 42 сесії обласної Ради
7 скликання
від 21 лютого 2020 року № 925
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
обласної Програми „Про внесення змін до обласної Програми „Боротьба з онкологічними захворюваннями на період
2017-2021роки», затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання

3. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим
1374.4
161359,5
164233.9
1500.0
0,0
0,0
3.1 Придбання
Модернізація
Департамент
Всього
2017-2021
лікувальної
обладнання для
охорони
апаратури для
здоров’я
Державний
сучасного лікування
145237,0
0,0
1237,0
0,0
144000,0
0,0
спеціального
облдержадмініс фонд
злоякісних пухлин
лікування
трації
дозволить збільшити
регіонально
онкохворих в межах
питому вагу
го розвитку
комунального
органозберігаючих
1500.0
137.4
0,0
18996.9
17359,5
0,0
некомерційкого
операцій:
Обласний
підприємства
бюджет
2017- 9,0%
«Подільський
2018-10,5%
регіональний центр
2019-13,5%
онкології Вінницької
2020- 16,5%
обласної Ради»
2021-20,0%.
згідно із потребами.
та зменшити середню
тривалість госпіталізації
на 20%.
160434,22
25406,44
30406,44 31011,84
36500,0 37109,5
3.2 Забезпечення
2017-2021
Закупівля
Департамент
Всього
комунального
хіміотерапевтичних
охорони
некомерційного
засобів дозволить
здоров’я
підприємства
забезпечити повноцінне
облдержадмініс
«Подільський
трації
(комплексне) лікування
регіональний центр
онкохворих, що
онкології Вінницької
сприятиме зниженню
обласної Ради»
смертності та збільшенню
95000,0
10000,0
15000,0
25000,0
25000,0
20000,0
Державний
цито статичними
показника стійкої
бюджет
хімпрепаратами та
виживаності онкохворих:
препаратами
2017- 62,5%
супроводу для
2018-63,0%
лікування
2019-63,5%
2020 - 65,0%
онкологічних хворих
в умовах стаціонару
2021 -66,0%.

та в амбулаторних
умовах згідно
потреби
/Додаток З/

Заступник голови обласної Ради

Обласний
бюджет

65434,22

15406,44

15406,44

11011,84

11500,0

12109,5

ХМІЛЬ

Додаток З
до рішення 42 сесії обласної Ради
7 скликання
від 21 лютого 2020 року № 925
Прогнозована потреба цнтостатнчних хімпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих в
комунальному некомерційному підприємстві «Подільський регіональний центр онкології
Вінницької обласної Ради»

Джерела фінансування
№
з/п

Найменування

і

2

1

Цито статичні
хімпрепарати та препарати
супроводу

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

3

4

65434,22
95000,0

Всього

95000,0

Заступник голови обласної Ради

65434,22

Орієнтовний
обсяг
фінансування
(тис. грн.)

У тому числі по рокам, (тис. грн.)

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

65434,22

15406,44

15406,44

11011,84

11500,0

12109,5

95000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

25000,0

160434,22

25406,44

30406,44

31011,84

36500 0

37109,5

Додаток 4
до рішення 42 сесії обласної Ради
7 скликання
від 21 лютого 2020 року № 925
Прогнозована потреба радіофармпрепаратів та витратних матеріалів для рідинної цитології
комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр онкології
Вінницької обласної Ради»

№
з/п

Найменування

Джерела
фінансування
Обласний Місцевий
бюджет
бюджет
3
4

Орієнтовний
обсяг
фінансування,
(тис. грн.)
5

У тому числі по рокам, (тис. грн.)
2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

1

2

1

Радіофармпрепарати
Витратні
матеріали для
проведення рідинної
цитології на системі
апаратів рідинної
цитології ТгіРаШ

2215,0

2215,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

571,5

571,5

114,3

114,3

114,3

114,3

114,3

Всього

2786,5

2786,5

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

2

Заступник голови обласної Ради

І. Хміль

Додаток 5
до рішення 42 сесії обласної Ради
7 скликання
від 21 лютого 2020 року № 925

Показники продукту до обласної Програми
„Про внесення змін до обласної Програми „Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки”,
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2016 року № 223”
№ з/п

1

Назва показника

2

Од.
виміру
3

Вихідні дані на
початок д ії
Програми
4

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020р.

2021р.

5

6

7

8

9

Всього за період дії
Програми (або до
кінця д ії Програми)
10

III. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим
І
3.1.2

Показники продукту Програми
Забезпечення
Пацієнти
цитостатичними
хімпрепаратами та
препаратами супроводу для
лікування онкохворих у КНП
«Подільський регіональний
центр онкології Вінницької
обласної Ради»

2527

2600

Охоплення лікуванням
Пацієнти
онкохворих цитостатичними
хімпрепаратами та
препаратами супроводу у
КНП «Подільський
регіональний центр
онкології Вінницької
обласної Ради»

2527

2600

Збільшення показника
стійкої виживаності
онкохворих

62,0

62,5

2650

2650

13200

2650

2650

2650

2650

13200

63,5

65,0

66,0

66,0

І 'оказники якості

III

3.3.2

2650

Показники ефективності

II

3.2.2

2650

%

Заступник голови обласної Ради

63,0

І.Хміль

