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1. Загальні положення.
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. Щороку на території 
обслуговування ЦГГМСД виявляється понад 110 захворювань на злоякісні 
новоутворення, а помирає від них 55 хворих.

Останні три роки показник захворюваності населення нашої території 
стабільно високий:

р а й о н обл аст ь У країн а
2017 рік 416,9 478,2 350,5
2018 рік 499,1 474,9 321,1
2019 рік 426,7 475,0 355,1

В даний час на обліку ЦПМСД перебуває 737 онкохворих.
У структурі захворювань у жінок перші місця посідають злоякісні пухлини 

молочної залози, тіла матки, ободової кишки, шлунка. У чоловіків -  пухлини 
легень, передміхурової залози, шлунка, прямої і ободової кишки.

Показник смертності від злоякісних новоутворень на території 
обслуговування ЦПМСД значно перевищує середні показники :

р а й о н об л а ст ь У країн а
2017 рік 318,8 202,0 200,8
2018 рік 226,5 200,8 168,0
2019 рік 229,5 208,0 169,9

Злоякісні новоутворення спричиняють значне навантаження на заклади 
охорони здоров’я та потребують включення в систему протиракової боротьби 
усіх галузей економіки, освіти і науки, засобів масової інформації. На жаль, 
щороку з числа вперше захворівших у 19,1% хворих захворювання виявляється 
в занедбаному стані.

По окремим локалізаціям показник занедбаності значно вищий:
• ротова порожнина -  100%;
• шлунок -  45,5%;
• шийка матки -  12,5 %
• легені та трахеї -  11,7%;
• молочна залоза -  60 %.

2. Мета Програми
Метою програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

• поліпшення якості первинної профілактики онкологічних захворювань;
• зниження показника смертності від злоякісних новоутворень;



створення умов для продовження та поліпшення ЯКОСТІ життя 
онкологічних хворих.

3. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 
Програми.

Нині діюча система охорони здоров’я не забезпечує у повному обсязі 
потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній 
допомозі, а забезпечення онкохворих пацієнтів знеболюючими препаратами 
лягає на плечі самих онкохворих. Для більшості пацієнтів, придбання таких 
препаратів взагалі не можливе через їх високу ціну та необхідність постійних 
поїздок до м.Кропивницький, де розташовані найближчі аптеки де можна 
придбати ліки.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової 
підтримки на 2021-2023 роки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі 

фінансової підтримки органу місцевого самоврядування шляхом надання 
поточних та капітальних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо 
відповідної фінансової підтримки.

Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з 
конкретних завдань та реальних можливостей, шляхом надання фінансової 
підтримки на 2021-2023 роки. Ресурс забезпечення Програми може 
коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на 
своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків 
Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку(додаток 2).

5. Завдання Програми
- Забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень, шляхом 

проведення цитологічних досліджень.
Забезпечення паліативною допомогою хворих на онкологічні 

захворювання, шляхом призначення знеболюючих препаратів (наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів), на дому.

- Навчання та участь в науково-практичних конференціях для лікарів з 
актуальних питань онкології.

6. Заходи з реалізації Програми.
Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:
• запровадження скринінгових програм в роботі ЛПЗ з метою раннього 

виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема 
раку шийки матки, молочної залози;

• залучення засобів масової інформації до більш широкого інформування 
населення з питань профілактики, раннього виявлення онкологічних 
захворювань;

• забезпечення своєчасного виявлення раку шляхом підвищення 
онкологічної грамотності та настороги лікарів;

• забезпечити участь спеціалістів у науково-практичних конференціях та їх 
стажування;



• підвищення рівня підготовки медичних працівників, які надають 
первинну лікувально-профілактичну допомогу з онкології в закладах охорони 
здоров’я;

• удосконалення надання протибольової терапії онкохворим на дому;
• щорічний моніторинг призначення та застосування протибольової терапії 

пацієнтам, за якими спостерігають лікарі первинної ланки.

• 7,Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу:

• підвищити рівень поінформованості населення з питань профілактики і 
ранньої діагностики злоякісних новоутворень;

• підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень окремих 
локалізацій в І-ІІ стадіях захворювання (молочна залоза, шийка матки та інші 
візуальні локалізації);

• знизити больовий синдром та покращити якість життя онкохворих 
пацієнтів.



Додаток 1 
до рішення
Новомиргородської міської ради 
від 24 грудня 2020 року № 16

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 . Ініціатор розроблення 
Програми

Новомиргородська міська рада

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

Рішення сесії Новомиргородської 
міської ради

від 24 грудня 2020 року № 16

2. Розробник Програми Новомиргородська міська рада

3. Відповідальний виконавець 
Програми

Новомиргородська міська рада,
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги»

4. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги»

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 рр

6 . Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Бюджет органу місцевого самоврядування, 
інші кошти, не заборонені чинним 
законодавством

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми

ВСЬОГО 1 510,0 тис. гри.



Додаток 2 
до рішення
Новомиргородської міської ради 
від 24 грудня 2020 року № 16

Ресурсне забезпечення

Міської програми
боротьби з онкологічними захворюваннями 

на 2021-2023 роки

Етапи виконання Програми 
__________  тис, грн.

Показники витрат: І II III Всього
2021 2022 2023

Державний бюджет

Кошти органу місцевого самоврядування 495,0 503,0 512,0 1510,0

Районний бюджет

РАЗОМ 495,0 503,0 512,0 1510,0



Додаток З
до рішення
Новомиргородської міської ради 
від 24 грудня 2020 року № 16

Напрямки діяльності та заходи 
Міської програми

боротьби з онкологічними захворюваннями 
на 2021-2023 роки

№
з/п

Найменування
заходів Перелік заходів Програми Виконавець

Т е р м ін
в и к о н а й

ня

Джерела фінансу
вання

О р іє н т о в н і щ о р іч н і 
о б с я ги  ф ін а н с у в а н н я  

(в а р т іс т ь ) , ти с . гр н .
Очікувані результати

2021 2022 2023

1 .

Забезпечення
раннього
виявлення
злоякісних
новоутворень

Забезпечення раннього виявлення 
злоякісних новоутворень, шляхом 
проведення цитологічних досліджень. 

В тому числі:

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр
первинної
медико-
санітарної
допомоги»

2021-
2023

К ош ти органу
місцевого
самоврядування

22,0 27,0 32,0
Підвищення рівня 

виявлення злоякісних 
новоутворень у І-1І ст.

- придбання виробів медичного 
призначення для забору біологічного 
матеріалу

5,0 5,0 5,0
(придбання скелець, 
рукавичок, інших витратних 
матеріалів)

(2 рази на місяць)- доставка біологічного матеріалу до 
Кіровоградського онкодиспансера

15,0 20,0 25,0

- залучення засобів масової інформації до 
інформування населення з питань 
профілактики, раннього виявлення та 
ефективного лікування онкозахворювань, 
розміщення тематичних публікацій у 
районних друкованих виданнях.

2,0 2,0 2,0

інформування населення 
сприятиме покращенню 
ранньої діагностики 
онкозахворювань та 
формуванню здорового 
способу життя



2.

Забезпечення
паліативною
допомогою
хворих на
онкологічні
захворювання на
дому

Забезпечення паліативною допомогою  
хворих на онкологічні захворювання, 
шляхом призначення знеболюючих 
препаратів (наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів), 
на дому.
В тому числі:

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр
первинної
медико-
санітарної
допомоги»

2021-
2023

Кош ти органу
місцевого
самоврядування

472,0 475,0 479,0
Покращення якості життя 
невиліковних хворих

- придбання препаратів для знеболюючої 
терапії 450,0 450,0 450,0

- перевезення препаратів для знеболюючої 
терапії 10,0 12,0 14,0

- зберігання препаратів для знеболюючої 
терапії 12,0 13,0 15,0

лд.

Забезпечення
підвищення
рівня
онкологічної 
грамотності та 
онконастороги 
медичних 
працівників.

Навчання та участь в науково- 
практичних конференціях для лікарів та 
середнього медичного персоналу 3 
актуальних питань онкології

Добові витрати

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр
первинної
медико-
санітарної
допомоги»

2021-
2023

Кош ти органу  
місцевого  
сам оврядування

1,0 1,0 1,0

Навчання медичного 
персоналу сприятиме 
покрашенню діагностики 
онкозахворювань (щороку 
5 лікарів від'їжджають на 
одноденні семінари та 
триденні курси)

ВСЬОГО 495,0 503,0 512,0



Додаток 4 
до рішення
Новомиргородської міської ради 
від 24 грудня 2020 року № 16

Показники продукту 
Міської програми

боротьби з онкологічними захворюваннями 
на 2021-2023 роки

№ Одиниця
виміру

Значення
показника

Значення
показника

Значення
показника

з/п Назва показника 2021р 2022р 2023р
продукту

1 Кількість жінок, які проживають на території обслуговування ЦПМСД осіб 14520 14100 13900

2 Обсяг взятих цитологічних мазків % 22,2 22,8 23,2

Кількість виявлених злоякісних новоутворень окремих локалізацій в І-ІІ стадіях захворювання на 
підставі цитологічних досліджень

абсолютне
число 7 6 5

Кількість направлених на II та III рівні надання медичної допомоги пацієнтів з підозрою на 
злоякісні новоутворення окремих локалізацій в І-ІІ стадіях захворювання (молочна залоза, шкіра 
та інші візуальні локалізації) одиниць 400 400 400

Кількість виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях
абсолютне
число 5 5 4

Кількість пацієнтів, які потребують знеболювальної терапії осіб 130 130 130

за рецептами лікарів осіб 80 80 85

за кошти органу місцевого самоврядування осіб 50 50 45

3 Сума коштів для придбання знеболюючих препаратів грн 400 000 450 000 450 000

ефективності

2 Відсоток охоплення жінок цитологічним обстеженням % 41,6 43,1 43,2

2
Кількість виявлених злоякісних новоутворень окремих локалізацій в І-ІІ стадіях захворювання на 
підставі цитологічних досліджень на 10000 осіб жіночого населення одиниць 4,6 3,9 4,8



3

Кількість направлених на II та III рівні надання медичної допомоги пацієнтів з підозрою на 
злоякісні новоутворення окремих локалізацій в І-ІІ стадіях захворювання (молочна залоза, шкіра 
та інші візуальні локалізації) на 10000 осіб О Д И Н И Ц Ь 125,5 144,6 145,6

4 Кількість виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях на 10000 осіб одиниць 1,8 1,4 1,8

5 Сума коштів на придбання препаратів для знеболювальної терапії на одного пацієнта грн 8 000 9 000 10 000

Я К О С Т І

1

Динаміка кількості направлених на II та III рівні надання допомоги пацієнтів з підозрою на 
злоякісні новоутворення окремих локалізацій в І-ІІ стадіях захворювання (молочна залоза, шкіра 
та інші візуальні локалізації); % 18,1 19,1 20

2 Динаміка кількості виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях % 0 -0,4 -0,4


