
Додаток 8
до рішення 44 сесії обласної Ради
7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948

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 2017-2021 роки» цифри: «386003,34», «168074,02», 
«122376,22» замінити, відповідно, цифрами «432179,25», «188187,44», 
«148438,71» та внести відповідні зміни в таблиці «Витрати на виконання 
Програми» по роках згідно з додатком 8.1-8.3 до цього рішення.

2. Внести до Додатку Програми 1 «Напрями діяльності та заходи 
Обласної програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 
2017-2021 роки» такі зміни:

2.1 підпункт 3.1 п)шкту З «Покращення надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги онкологічним хворим» викласти у новій редакції згідно з 
додатком 8.4 до цього рішення.

3. Внести зміни до заходів обласної Програми згідно з додатком 8.5 до 
цього рішення.

4. Доповнити розділ «Показники продукту до обласної Програми 
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки» згідно 
з додатком 8.6 до цього рішення.

5. Внести зміни до Прогнозованої потреби в коштах на придбання 
апаратури, медикаментів та виробів медичного призначення онкослужби 
області згідно з додатком 8.7 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.).

Заступник голови обласної Ради



Додаток 8 Л до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 рої^ № 9 4 3  

«Про затвердження,внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Загальна характеристика обласної Програми 
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 

2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесп обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 223» зі змінами (нова редакція)

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 облдержат^міністрації

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 кош тів Державного 
бюджету, які затверджуються 
щорічно окремо 3 прийняттям 
відповідного Закону України 
«Про Державний бюджет»

432179,25 тис грн.

9Л В тому числі бюджетних коштів

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації



- державного фонду 
регіонального розвитку

- державного бюджету 
обласного бюджету

- інпшх 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

Заступник голови обласної Ради .ХМІЛЬ



Додаток 8.2 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних програм»

Ресурсне забезпечення 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 (нова редакція)

Прогнозний обсяг коштів, які 
пропонуеіься 

залучити на виконання Програми
Всього ви і рат 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 бюджет 553,1

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я обддержадміністрації ЛТрабович



Додаток 8,3 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних програм»

Витрати на виконання 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 (нова редакція)

Прогнозний 
обсяг коштів, 
які
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Прогнозні витрати на виконання Прог рами тис гри.

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

Заступник голови обласної Ради іХМІЛЬ



Додаток 8.4 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних програм»

Внесення доповнень до таблиці 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 2016 року № 223» (зі змінами)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавець заходу
Джерела
фінансу

вання
Фінансування 

(тис. грн.) Очікувані
результати2017-

2021рр. 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Покращення надання високоспеціалізованоії 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

2017-2021 Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації

Всього

Державний
фонд
регіонального
розвитку

Обласний
бюджет

210409,77

165350,422

45059,348

1500,0

0,0

1500,0

161359,46

144000,0

17359,46

0,0

0,0

0,0

4755031

21350,422

26199,888

0,0

0,0

0,0

Модернізація 
обладнання для 
сучасного лікування 
злоякісних пухлин 
дозволить збільшити 
питому вагу 
органозберігаючих 
операцій;
2020- 16,5%
2021 - 20 ,0%. 
та скоротить термін 
перебування хворого 
на ліжку до 9,0 дня.

Заступник голови обласної Ради ХМІЛЬ



Додаток 8.5 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних програм»

Внесення доповнень до Заходів 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 ЬСНП «Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради» згідно із потребами.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2020 рік

Заступник голови обласної Ради ^^^^Д.ХМІЛЬ

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації



Додаток 8.6 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних профам»

Внесення доповнень до Показників продукіу 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

2020
рік

2021
рік

Всього за 
період дй 
програми 

(або до кінця 
дії

Програми)
1 2 3 4 5 б 7 9 10

ПІ Покращення надання висоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним
хворим

І
Показники продукту Програми

придбання 
лінійного 
прискорювача для 
КШІ
«Подільський 
регіональний 
центр онкології 
Вінницької 
обласної Ради»

шт. - - - - 1 - 1

II Показники ефективності
Охоплення
променевим
лікуванням
онкохворих

Пац, - - - - 200 400 600

ш Показники ЯКОСТІ
Збільшення 
частки пацієнтів, 
які отримують 
лікування на 
лінійному 
прискорювачі

% - - - -
- 10,0 10,0

Заступник голови обласної Ради

Директор Деп^яаменту охорони здоров’я облдержадміністрації



Додаток 8.7 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 
23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення 
змін та хід виконання обласних 
програм»

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

онкослужби області 
Прогнозована потреба лікувальної апаратури для Подільського регіонального центру онкології

Навмекувапнв міод;
.

і

1 ̂  І 1
О “

'ОріИ Сума тне гри.

Джерела фінансуваніїи Оркнтов- 
ннй обсяг 
фінансу

вання, тис 
гри.

У тому числі по ptMcai (тне грн.>

Державний 
фонд регіо
нального 
розвитну

Обласний
бмджет 2017 обл 2018 ДП« обл 2019 держ обл 2020 держ Обл 2021 дер* обл

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Лаларосколічна стойка 
Olimpus 1 Шт, 1359,46 1359.46 0,000 1359,460 1359.460 1359,46 1359,46

Наркозно-дихальний 
апарат для дорослих 
"Бриз"

5
Шг

300,0 1500,00 0,000 1500,000 1500,000 1500,0 1500,0

Зварювальний комплекс 
ЕК-ЗООМ-1

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

Photon beam: б& 10MV 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 3 
комплектуючими для 
дистанційного гамма -

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 210409,770 1500,000 1500,000 161359,460 144000,000 17359,460 0,000 0,000 0,000 47550Д10 21350,422 26199,888 0,000 0,000 0,000

Заступник голови обласної Ради 4.ХМ1ЛЬ


