
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.10.2014       Ужгород               № 393 
 

 
Про Програму профілактики, діагностики та  
лікування злоякісних новоутворень 
у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

 
Відповідно до Закону України від 23.12.2009 №1794-VІ «Про 

загальнодержавну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення ефективності 
здійснення заходів з профілактики злоякісних утворень, забезпечення 
своєчасної діагностики раку, збільшення тривалості життя онкологічних 
хворих, зменшення соціально-економічних втрат суспільства у зв'язку з 
онкологічними захворюваннями та смертю від раку, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1.Схвалити Програму профілактики, діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки з 
подальшим затвердженням на сесії міської ради (додається). 

2.Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) при формуванні бюджету міста 
на наступні роки передбачати кошти для виконання Програми в межах 
наявних фінансових ресурсів. 

4.Головним розпорядником Програми визначити відділ охорони 
здоров'я Ужгородської міської ради. 

5.Виконавцем програми визначити міський центр первинної медико-
санітарної допомоги, міську поліклініку. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови  Фленько В.Ю. 

 
 

Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому                                            О. Волосянський 

 



Додаток 
         до рішення виконкому 

         01.10.14р. № 393 
 
 

Програма профілактики, діагностики та лікування  
злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода  

на 2015-2017 роки 
 

 І.Загальна частина 
  Програма розроблена відповідно до Закону України від 23.12.2009 
№1794-VІ «Про загальнодержавну Програму боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період до 2016 року», пункту 22 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 Злоякісні новоутворення – одна із важливих проблем охорони здоров'я в 
місті, актуальність якої визначається постійним ростом ураження населення 
злоякісними новоутвореннями, важкістю своєчасної діагностики, високою 
вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідності і смертності 
хворих. 
 Показник смертності населення міста від злоякісних новоутворень 
зростає пропорційно до захворювань. У структурі смертності переважають 
пухлини легенів та бронхів, шлунково-кишкового тракту, молочної залози. 
 Основна причина запізнілої діагностики злоякісних новоутворень – 
несвоєчасне звернення населення за медичною допомогою. З метою 
забезпечення ранньої діагностики онкозахворювань необхідно впроваджувати 
сучасні методи скринінгу та діагностики.  
 

ІІ. Мета і завдання Програми 
 Метою Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики, 
раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження 
смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок 
захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості 
життя онкологічних хворих. 
 

ІІІ. Фінансове забезпечення 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста 
та за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених законодавством. 
Видатки на реалізацію Програми затверджуються щороку в межах бюджетних 
коштів на відповідний період, що доведені граничними фінансовими 
показниками на галузь “Охорона здоров”я”. Перелік медичних виробів, 
препаратів, інших медикаментів не є сталий, він може змінюватись в 
залежності від потреби на проведення профілактичного та/або 
симптоматичного лікування хворих, тощо, а також від  ціни за 1-цю товару 
та/або упаковку мед.виробу, та наявності аналогів тощо.     

 



 

Орієнтовний розрахунок потреби в медичних засобах,виробах, тощо на 
виконання Програми включає в себе: 
- морфію г/хл. 1% - 1,0 мл. - 10 550 ампул х 18,50 грн. = 195 175,00 грн. 
- омнопон 2% - 1,0 мл. - 435 ампул х 20,00 грн. = 8 700,00 грн. 
- промедол 2% - 1,0 мл. - 200 ампул х 28,40 грн. = 5 680,00 грн. 
- морфію г/хл. таблетки №50 - 80 уп. х 115,00 грн. = 9 200, 00 грн. 
- трамадол таблетований №10 - 80 уп. х 40,00 грн. = 3 200,00 грн.  
- сібазон таблетований №20 - 80 уп. х 10,00 грн. = 800,00 грн. 
- томоксифен таблетований 20 мг №30 – 180 уп. х 65,20 грн. = 11 736,00 грн. 

       Разом: 234 491,00 грн. 
 Тобто, враховуючи орієнтовні розрахунки потреби, фінансування  на 
реалізацію Програми становить: 

- на 2015 рік 234,5 тис.грн.; 
- на 2016 рік 269,7 тис.грн.; 
- на 2017 рік 310,1 тис.грн. 

 
ІV. Організація виконання Програми 

 Програма передбачає цільове спрямування коштів на забезпечення 
медичними препаратами, які використовуються для знеболення онкохворих в 
термінальних стадіях та для своєчасного лікування хворих з онкологічними 
захворюваннями. 

 
V. Координація і контроль за виконанням Програми 

Виконавцем Програми є міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги, міська поліклініка. Контроль за виконанням Програми 
здійснюється відділом охорони здоров’я. 

 
 
 

 


	  Програма розроблена відповідно до Закону України від 23.12.2009 №1794-VІ «Про загальнодержавну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

