
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про міську Програму боротьби 

з онкологічними захворюваннями 

на 2023-2026 роки 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Наказу Міністерства Охорони Здоров'я України 

01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України», з 

метою удосконалення  профілактики,   своєчасної діагностики,  зменшення 

соціально-економічних втрат суспільства у зв’язку з онкологічними 

захворюваннями та смертністю від раку у місті, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Погодити Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 

2023-2026 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради 

(додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ

  

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми

Відповідальні 
виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання 
програми, 

результативні 
показники

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Всього на виконання 
програми 3 700 000.00 3 700 000.00 0.00 3 885 000.00 3 885 000.00 0.00 4 079 300.00 4 079 300.00 0.00 4 283 200.00 4 283 200.00 0.00

Показники виконання:

Показники витрат 
(вхідних ресурсів): 
Обсяг видатків для 
надання допомоги(грн.)

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

3 700 000.00 3 700 000.00 0.00 3 885 000.00 3 885 000.00 0.00 4 079 300.00 4 079 300.00 0.00 4 283 200.00 4 283 200.00 0.00

Показник продукту:

Показник 
продуктивності 
(ефективності): 
Кількість хворих, що 
перебували під 
диспансерним наглядом 

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

3471 3471 0 3471 3471 0 3471 3471 0 3471 3471 0

2024 рік

Разом

у т.ч. кошти 
Ужгородської міської 

територіальної громади

ІІІ етап

2025 рік

Разом

у т.ч. кошти 
Ужгородської міської 

територіальної громади

Результативні показники виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2023-2026 роки

Разом

у т.ч. кошти Ужгородської 
міської територіальної 

громади

Мета: підвищення ефективності   заходів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та обезболення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних 
виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Завдання 1.  Підвищення ефективності профілактичних заходів та раннього виявлення передракових захворювань дозволить виявляти хворих на ранніх стадіях, зменшити витрати для проведення лікування хворих 
злоякісними новоутвореннями, поліпшити якість їх життя. 

Разом

у т.ч. кошти 
Ужгородської міської 

територіальної громади

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння

Етапи виконання програми

І етап ІV етап

2023 рік 2026 рік

ІІ етап



Показник 
результативності 
(якості): Динаміка 
забезпечення 
медичними 
препаратами 
онкологічних хворих

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0



Додаток 3 до Програми

грн.

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд Загальний фонд

Спеціал
ьний 
фонд

Всього на виконання програми

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

громади

3 700 000.00 3 700 000.00 0.00 3 885 000.00 3 885 000.00 0.00 4 079 300.00 4 079 300.00 0.00 4 283 200.00 4 283 200.00 0.00

Управління охорони 
здоров'я, КНП 

"Ужгородська міська 
поліклініка" 

Ужгородської міської 
ради, КНП 

"Ужгородський міський 
центр первинної медико-

санітарної допомоги"

Завдання 1. Підвищення ефективності 
профілактичних заходів та раннього 
виявлення передракових захворювань 
дозволить виявляти хворих на ранніх 
стадіях, зменшити витрати для проведення 
лікування хворих злоякісними 
новоутвореннями, поліпшити якість їх 
життя. 

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

громади

3 700 000.00 3 700 000.00 0.00 3 885 000.00 3 885 000.00 0.00 4 079 300.00 4 079 300.00 0.00 4 283 200.00 4 283 200.00 0.00

Управління охорони 
здоров'я, КНП 

"Ужгородська міська 
поліклініка" 

Ужгородської міської 
ради, КНП 

"Ужгородський міський 
центр первинної медико-

санітарної допомоги"

Перелік завдань Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2023-2026 роки

Відповідальні виконавці

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 
міської територіальної 

громади Обсяг видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 
міської територіальної 

громади

Етапи виконання програми

І етап ІV етап

2023 рік 2026 рік

ІІ етап

2024 рік

ІІІ етап

у т.ч. кошти Ужгородської 
міської територіальної 

громади

у т.ч. кошти 
Ужгородської міської 

територіальної громади

Мета: підвищення ефективності   заходів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та обезболення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення 
умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Обсяг 
видатківОбсяг видатків

2025 рік
Джерела 

фінансування



Разом 2023 2024 2025 2026 Роки 2023 2024 2025 2026

Додаток 2 до Програми

Удосконалення 
системи 

профілактики 
онкологічних 
захворювань

45%

Джерела 
фінансува

ння 

1. 2023-
2026

Управління охорони 
здоровя та 

цивільного захисту 
населення, КНП 
«Ужгородська 

міська поліклініка», 
КНП 

«Ужгородський 
міський центр 

ПМСД»

Міська програма  боротьби з онкологічними захворюваннями  на  2023-2026 роки

Очікуваний результат 

Виконавці

Управління охорони 
здоровя та 

цивільного захисту 
населення, КНП 
«Ужгородська 

міська поліклініка», 
КНП 

«Ужгородський 
міський центр 

первинної медико-
санітарної 
допомоги»

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

3 388.8 800.0

100.0

840.0 882.0

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 
гривень,

у тому числі по роках  

399.8 100.0 100.0

( в натуральних вимірниках)

100.0 43% 44%

Питома вага 
хворих 

злоякісними 
новоутворення

ми, які 
отримали 

спеціальне 
лікування

Удосконалення 
методів  

діагностики 
злоякісних 

новоутворень та 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

2023-
2026 69% 70%

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 
викон
ання 
заход

у 

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

42%

1.Застосування  
скринінгових програм в 
роботі лікувально-
профілактичних закладів з 
метою раннього виявлення 
передпухлинних 
захворювань і злоякісних 
новоутворень , зокрема раку 
шийки матки, молочної 
залози, інших локалізацій; 
використання електронних 
систем контролю  
цитологічного та мамо- 
логічного  скринінгу та 
забезпечення 

фі  і   

Питома вага 
злоякісних 

новоутворень  
в 1-2 ст. 

2.1 Забезпечення міської 
поліклініки (онкокабінетів) 
медичними препаратами 
супроводу під час 
спеціального лікування 
онкологічно хворих

67%926.1 68%



Разом 2023 2024 2025 2026 Роки 2023 2024 2025 2026

Джерела 
фінансува

ння 

Очікуваний результат 

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 
гривень,

у тому числі по роках  ( в натуральних вимірниках)
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 
викон
ання 
заход

у 

3

Забезпечення 
онкологічно 

хворих пацієнтів 
паліативною та 
обезболюючою 

терапією

Засбезпечення онкологічних
хворих медичними
перпаратами для
обезболення 

2023-
2026

Управління охорони 
здоровя та 

цивільного захисту 
населення, КНП 
«Ужгородська 

міська поліклініка», 
КНП 

«Ужгородський 
міський центр 

ПМСД»

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

6 769.4 1 500.0 1 580.0 1 664.0 1 752.2

 
  

 
 

у р   
спеціального 

лікування  
онкологічно 

хворих, 
реабілітації, 

інформування 
пацієнтів про 
можливості 
діагностики, 

профілактики 
злоякісних 

новоутворень 

2

КНП "Ужгородська 
міська поліклініка", 

КНП 
"Ужгородський 
міський центр 

ПМСД"

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

100% 100%

28%

Питома вага 
пацієнтів, які 
виявлені при 
профілактични
х оглядах від 
вперше  
зареєстровани
х

25% 26%

1 300.0 100%

27%

 Забезпечення 
пацієнтів 
засобами для 
реабілітації: 

100%

2.3 Розповсюдження
пам"ятки для онкологічно
хворих, плакатів, бюлетенів
для інформування з питань
профілактики, ранньої
діагностики злоякісних
новоутворень, методів
лікування.  

2023-
2026

1 365.0 1 433.3 1 504.9

2.2 Забезпечення медичної,
соціальної, психологічної та
реабілітації онкологічно
хворих. Забезпечення
онкологічно хворих
виробами медичного
призначення для реабілітації
а саме кало приймачами,
сечоприймачами та
засобами догляду.

2023-
2026

Управління охорони 
здоровя та 

цивільного захисту 
населення, КНП 
"Ужгородська 

міська полілклінка", 
КНП 

"Ужгородський 
міський центр 

ПМСД"

Бюджет 
Ужгородс

ької 
міської 

територіа
льної 

громади

5 455.2



Разом 2023 2024 2025 2026 Роки 2023 2024 2025 2026

Джерела 
фінансува

ння 

Очікуваний результат 

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 
гривень,

у тому числі по роках  ( в натуральних вимірниках)
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 
викон
ання 
заход

у 

Всього по Програмі

Бюджет 
Ужгородс
ької 
міської 
територіа
льної 
громади

16 013.2 3 700.0 3 885.0 4 079.3 4 283.2



Додаток 2

II III 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет 
державний бюджет

районні, міські (міст обласного 
підпорядкування) бюджети             
бюджети сіл, селищ, міст 
районного підпорядкування             

кошти небюджетних джерел             

Перший заступник голови ради Й. Борто

17 550.0 87 750.0

Ресурсне забезпечення обласної цільової програми

Обласна  програма боротьби з онкологічними захворюваннями  на  період до 2021 року

17 550.0 17 550.0 17 550.0 17 550.0

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 
на виконання 

Програми 
I 



Додаток 1 до Програми 
 

 

 

Ресурсне забезпечення 

міської Програми боротьби з онкологічними захворюваннями   

на  2023-2026 роки    

 

тис.грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

З них за роками: Усього витрат на 

виконання 

Програми 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Обсяг ресурсів, усього 

 у тому числі: 
3 700,0 3 885,0 4 079,3 4 283,2 15 947,5 

 Бюджет Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

3 700,0 3 885,0 4 079,3 4 283,2 15 947,5 

 

 

 
 

 



 

 

 

                    ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому 

   ___________№____ 

 

Міська Програма 

боротьби з онкологічними захворюваннями 

на  2023-2026 роки 

 

                                                  Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

Наказ Міністерства Охорони Здоров'я 

України 01.10.2013 № 845 «Про 

систему онкологічної допомоги 

населенню України» 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Ужгородської міської ради 

 Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Ужгородської міської ради 

Термін реалізації 2023-2026 

Етапи реалізації 2023, 2024, 2025, 2026 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 



 

 

 

 

 

1.   Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

     

Злоякісні новоутворення – одна із важливих проблем охорони здоров’я у 

місті, актуальність якої визначається  постійним зростанням показника з 

ураження населення злоякісними новоутвореннями, важкістю своєчасної 

діагностики, високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем 

інвалідізації і смертності хворих. На диспансерному обліку у місті біля 3000 

хворих осіб. У структурі смертності населення міста - злоякісні новоутворення 

на другому місті  після серцево-судинної патології. У місті щороку вперше 

реєструється біля 400 випадків злоякісних новоутворень,  від злоякісних 

новоутворень помирає  близько 220 хворих.  

       Основна причина несвоєчасної діагностики злоякісних новоутворень – 

несвоєчасне звернення населення за медичною допомогою, низька 

ефективність профілактичних оглядів.  З метою забезпечення профілактики,  

ранньої діагностики злоякісних новоутворень необхідне застосовування  

сучасних  методів  скринінгу та діагностики.   

    Причиною несприятливої епідеміологічної  ситуації з онкологічної 

патології  є суттєві недоліки в організації проведення профілактики та ранньої 

діагностики передракових захворювань  та  злоякісних новоутворень, 

недостатнє забезпечення медичними засобами та реактивами для скринінгових 

обстежень.  

  Раннє виявлення  злоякісних новоутворень, передракових захворювань 

дозволить ефективно лікувати хворих та зменшить витрати, зменшить 

смертність від онкологічних захворювань, збільшить тривалість життя 

онкологічних хворих, зменшить вихід на інвалідність. 

 

2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є підвищення ефективності   заходів з профілактики, 

раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та обезболення 

онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних 

виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для 

продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих. 

 

3. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Підвищення ефективності профілактичних заходів та раннього 

виявлення передракових захворювань дозволить виявляти хворих на ранніх 

стадіях, зменшити витрати для проведення лікування хворих злоякісними 

новоутвореннями, поліпшити якість їх життя.  

Завдання Програми:  



 

 

- збільшення кількості населення, яке охоплено цитологічним, мамо- 

графічним обстеженням  із застосуванням сучасних діагностичних систем; 

- збільшення кількості онкологічних хворих, яким злоякісне 

новоутворення діагностовано на ранній стадії, особливо деяких локалізацій 

(порожнини рота, молочної залози, шийки матки, передміхурової залози); 

- збільшення кількості випадків злоякісних новоутворень, які 

морфологічно підтверджені; 

- формування у населення свідомої відповідальності за стан свого 

здоров’я; 

- обстеження та оздоровлення пацієнтів диспансерної групи; 

- забезпечення препаратами супроводу під час спеціального лікування 

хворих злоякісними новоутвореннями та деякими хіміопрепаратами, які 

дозволено приймати на амбулаторному етапі; 

- продовження роботи з покращення паліативного лікування невиліковних 

хворих, у тому числі забезпечення їх ефективного знеболення. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів державного, міського бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).  

 

                        5. Перелік завдань Програми (додатки 2, 3 до Програми)   

 

У результаті виконання заходів Програми очікується зменшення 

видатків з міського бюджету, передбачених для лікування та знеболення 

онкологічних хворих. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює управління 

охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми - управління охорони здоров'я та 

цивільного захисту населення Ужгородської міської ради, КНП «Ужгородська  

міська поліклініка» Ужгородської міської ради, КНП «Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Ужгородської міської ради. 

Головний розпорядник спільно з відповідальними виконавцями 

Програми щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за 

підсумками року - на розгляд сесії міської ради звіт про стан виконання 

Програми з наростаючим підсумком.   

 

___________________________________________________ 
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