
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 
( 1 – е  пленарне засідання)  

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 09 грудня 2011 р. № 307                                                            м. Ужгород 
 
Про Програму профілактики, діагностики та  
лікування злоякісних новоутворень 
у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення профілактики, 
забезпечення своєчасної діагностики раку, збільшення тривалості життя 
онкологічних хворих, зменшення соціально-економічних втрат суспільства 
у зв'язку з онкологічними захворюваннями та смертю від раку, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

     1. Затвердити  Програму профілактики, діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки 
згідно з додатком 1. 

2. Затвердити потребу в коштах для реалізації Програми згідно з 
додатком 2. 

3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) при формуванні бюджету 
міста на наступні роки передбачити кошти для виконання Програми в 
межах наявних фінансових ресурсів. 

4. Координацію виконання Програми покласти на відділ охорони 
здоров'я (Ковач І.І.). 

5. Виконавцем Програми визначити міську поліклініку. 
6. Лікувально-профілактичним закладам м.Ужгорода подавати 

інформацію про виконання заходів Програми у відділ охорони здоров'я 
щоквартально до 05 числа наступного за звітним місяцем згідно з 
додатками 3,4. 
        7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту населення (Пацкань Б.М.). 
 
Міський голова                             В. Погорелов
  

                              
                                

     



   Додаток 1 
                                           до рішення ХІ сесії міськради 
          VI скликання 09.12.11 № 307 

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

на 2012-2014 роки 
 

 І.Загальна частина. 
 
 Програма розроблена відповідно до 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. 
 Розрахунок потреби в медичних засобах на виконання Програми: 
 Прогнозований обсяг фінансування на 2012 рік на реалізацію  
Програми складає 140,0 тис.грн. 
 

     



 
  

Назва препарату кількість рієнтовна цін сума
7000 10,32 72240,00
1200 11,96 14352,00
1000 18,79 18790,00
1450 4,75 6887,50
15 138,78 2081,70
15 89,21 1338,15
40 57,08 2283,20
600 22,80 13680,00
20 157,21 3144,20
163 6,16 1004,08
12 374,20 4490,40

Разом: 140291,23

Морфію г/хл 1% 1,0,амп
Омнопон 2% 1,0,амп
Промедол 2% 1,0,амп
Трамадол 2,0, амп
Осетрон 0,08 № 10 таб,уп
Осетрон 4% 2,0 № 5 амп,уп
Фторурацил 5% 5мл №10,уп
Тамоксифен ,амп
Циспластин 0,05% 100 мл,ф
Циклофосфан 0,2,фл
Андрофарм №3,уп

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІV. Організація виконання Програми. 
 

 Програма передбачає цільове спрямування коштів на забезпечення 
своєчасного лікування хворих з онкологічним захворюванням. 

 
 
 

Секретар ради                                                                                    В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                                          Додаток 4 
                                           до рішення ХІ сесії міськради 

          VI скликання від 09.12.11 № 307 
 

ПЛАН 
заходів щодо виконання Програми профілактики, діагностики та 
лікування злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода  

на 2012-2014 роки  
 

  

№  Зміст заходів 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Здійснювати моніторинг та оцінку стану 
виконання заходів Програми профілактики, 
діагностики та лікування злоякісних 
новоутворень у населення міста 

Щокварталь
но 

Відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі лікувально –
профілактичних 
закладів міста   

2. Забезпечити співпрацю з неурядовими, 
громадськими організаціями, товариствами в 
реалізації заходів щодо профілактики злоякісних 
новоутворень   

Постійно Відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі лікувально –
профілактичних 
закладів міста   

3. Проводити післядипломну підготовку лікарів, 
спеціалістів, середніх медичних працівників 
закладів загальнолікувальної мережі з питань 
профілактики та ранньої діагностики злоякісних 
новоутворень     

Постійно Відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі лікувально –
профілактичних 
закладів міста   

4. Брати участь в короткотермінових семінарах та 
курсах на робочому місці з актуальних питань 
профілактики та ранньої діагностики раку для 
лікарів загальнолікувальної мережі на базі 
обласного онкологічного диспансеру 

2012-2014 
роки 

Головні лікарі  
лікувально– 
профілактичних 
закладів міста   

5. Забезпечити в міській поліклініці проведення 
мамографій  

2012 рік Відділ охорони 
здоров’я, головний 
лікар міської 
поліклініки 

6. Забезпечити закупівлю рентгенівської плівки для 
проведення профілактичних мамографічних 
оглядів жіночого населення міста, медичних 
засобів одноразового користування для 
проведення цитологічного скринінгу 

2012-2014 
роки 

Відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі МПЦ, міської 
поліклініки   

7. Проводити раннє виявлення злоякісних 
новоутворень шляхом профілактичного 
обстеження населення міста, особливо 
обстеження осіб групи ризику захворювання на 
злоякісні утворення із застосуванням сучасних 
скринінгових програм: 
щорічне цитологічне обстеження жінок вікової 
групи 18-60 років для раннього виявлення раку 
шийки матки; 
мамографічне та пальпаторне обстеження 
молочних залоз жіночого населення для 
раннього виявлення пухлин молочних залоз; 

2012-2014 
роки 

Головні лікарі МПЦ, 
міської поліклініки 

     



фізікальне обстеження населення вікової групи 
понад 40 років щорічно з метою раннього 
виявлення раку зовнішніх локалізацій    

8. Забезпечити дотримання стандартів діагностики, 
лікування та диспансерного нагляду груп ризику, 
хворих передраковими захворюваннями, 
злоякісними новоутвореннями     

Постійно Головні лікарі МПЦ, 
міської поліклініки 

9. Забезпечити широке запровадження ефективних 
методів своєчасної діагностики злоякісних 
новоутворень на всіх етапах: 
морфологічна верифікація; 
пункційні методи дослідження щитовидної 
залози, передміхурової залози під 
ультразвуковим контролем; 
ендоскопічні методи обстеження легень, шлунку, 
кишечника з цитоморфологічним дослідженням    

Постійно Головні лікарі  
лікувально– 
профілактичних 
закладів міста   

10. Забезпечити проведення симптоматичного 
лікування хворих в термінальних стадіях у  
стаціонарах загально – лікувальної мережі 

Постійно     Головні лікарі  
лікувально– 
профілактичних 
закладів міста   

11. Впровадити в онкологічному кабінеті міської 
поліклініки реєстр хворих груп підвищеного 
ризику, з передраковими захворюваннями, 
злоякісними новоутвореннями для забезпечення 
контролю диспансерного нагляду     

2012-2014 
роки 

Відділ охорони 
здоров’я, головний 
лікар міської 
поліклініки 

12. Забезпечити систематичне розповсюдження 
серед населення міста інформаційно – 
просвітницьких матеріалів щодо профілактики 
та ранньої діагностики злоякісних новоутворень 

Постійно Відділ зв’язків з 
громадськістю, 
відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі лікувально –
профілактичних 
закладів міста   

13 Закінчити роботу з формування в жіночих 
консультаціях  кабінету паталогії шийки матки 
та запровадження скринінгової програми в 
жіночих консультаціях з метою раннього 
виявлення раку шийки матки та інших 
локалізацій 

2012 рік Головні лікарі МПЦ, 
міської поліклініки 

14 Утворення амбулаторних кабінетів 
протибольової терапії та виїзних бригад для 
надання допомоги онкологічним хворим в 
амбулаторних умовах та їх лікування 

2012-2013 
роки 

Головні лікарі МПЦ, 
міської поліклініки 

15 Забезпечення онкологічних хворих препаратами 
супроводу та препаратами для надання 
паліативної допомоги 

2012-2014 
роки 

Відділ охорони 
здоров’я, головний 
лікар міської 
поліклініки 

 
 
 

Секретар ради                                                                                 В. Щадей                    
 
 
 
 

     



     

                                                                                                                          Додаток 2 
                                                     до рішення ХІ сесії міськради 

          VI скликання 09.12.11 № 307 
 

Потреба в коштах для реалізації заходів  
передбачених Програмою на 2012-2014 роки 

 
тис.грн. 

№ КЕК
В 

Заходи 2012 2013 2014 

1 1132 

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. 

140,0 211,8 222,4 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                    В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Додаток 3 
                                                     до рішення ХІ сесії міськради 

          VI скликання 09.12.11 № 307 
 

Виконання заходів Програми  
«_____________________________________________________________» 

повна назва 

за « ____ » місяць 20 ____ року у  ___________________  місті. 
                                                                     
затверджена_________ від  «____» __________ 20_____ року № ______ 
                                                                                                                  
 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                   В. Щадей 
 

 

Фінансування 
(місцеві кошти, грн.) 

№ 
з/п 

Назва заходу Хід виконання заходу 

план на 
поточний 
рік 

фактично 
виконано 
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