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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до рішення міської ради «Про   затвердження   Програми покращення діагностики, 

лікування та профілактики злоякісних новоутворів в Надвірнянській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 

2022-2024 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію задоволення потреб населення у 

профілактиці і спеціалізованій допомозі відповідно до світових стандартів, що стало можливим 

завдяки приєднанню України до Паризької Хартії боротьби з раком. 
 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття рішення щодо Програми є покращення якості діагностики, лікування та 

профілактики злоякісних новоутворів, є підвищення ефективності та поліпшення якості 

первинної профілактики, зменшення рівня дорічної летальності, зниження показників 

смертності, належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для продовження 

життя та поліпшення його якості. 

 

3. Правові аспекти 

          Формування місцевого бюджету на 2022 рік.   

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Надвірнянської міської територіальної громади. 

 

5.Позиція заінтересованих органів 

Проект рішення інтересів інших органів не потребує. 

 

6.Регіональний аспект 

Проект рішення  стосується координації заходів щодо формування  місцевого бюджету 

на 2022 та наступні роки. 

 

7.Громадське обговорення 

Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

 

  8. Прогноз результатів  

В результаті виконання заходів досягнеться:  

- поліпшення системи паліативної допомоги, забезпечення ефективної адекватної 

соціальної підтримки; 

- істотне підвищення рівня поінформованості населення району щодо ризиків виникнення 

раку; 

- зниження рівня задавненості недуги на 5-6%; 

- підвищення рівня діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів 

залози на 6-7 %; 

- зниження показників смертності орієнтовно на 4-5%; 

- забезпечення ефективної адекватної соціальної підтримки хворих на рак ; 

- зниження рівня дорічної летальності від раку орієнтовно на 5-6%; 

- забезпечення якості надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих; 

 

 

Директор КП «Надвірнянський НЦПМД»                                                                 Е.Сем’янів 

 

 

 

 



 
ПАСПОРТ              

заходів  Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів 

в Надвірнянській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

(далі – Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – КП «Надвірнянський НЦПМД» 

2. Розробник заходів Програми – КП «Надвірнянський НЦПМД» 

3. Термін реалізації заходів Програми – 2022-2024 роки. 

4. Етапи фінансування –2022-2024 роки 

5. Обсяги фінансування заходів Програми – 1400,0 (тис. грн.):     

 
                                                                 

Роки 

Обсяги фінансування 

                                      

Всього 

( тис.грн) 

В.т.ч  за   джерелами   фінансування 

Місцевий бюджет Інші джерела 

2022-2024 роки 1400,0 1400,0 - 

у т.ч.    

2022 рік 450,0 450,0 - 

2023 рік 450,0 450,0 - 

2024 рік 500,0 500,0 - 

 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: 

- істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків виникнення раку; 

-   знизити рівень задавненості патології на 5-6%; 

-  підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів на  

6-7 %; 

-  знизити показники смертності орієнтовно на 6-10%; 

- забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим; 

-  знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 4-5%; 

-  забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих. 

 

     

7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 

 

 

 

Керівник програми  

Заступник міського голови                                                      Я.Гундяк  

 

 

Замовник програми 

Директор КП «Надвірнянський 

НЦПМД»                                                                                    Е.Сем’янів 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Обґрунтування заходів  

 Програми покращення  діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в 

Надвірнянській міській територіальній громаді 

 на 2022-2024 роки 

 

Загальна частина 

Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 

2022-2024 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров'я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій допомозі 

відповідно до світових стандартів, що стало можливим завдяки приєднанню України до 

Паризької Хартії боротьби з раком. 

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних та соціально-

економічних проблем. Ризик захворіти на рак збільшується у зв'язку несприятливою соціально-

економічною ситуацією, поширенням тютюнопаління, вживанням низькосортного алкоголю, 

незадовільним харчуванням, старінням населення тощо. 

Щорічно в області діагностується 4200-4300 випадків раку, зокрема в Надвірнянському 

районі – 300-310 випадків.  Контингент онкологічних хворих області складають більше 20 тис. 

осіб. До 30 відсотків хворих помирають до року з моменту встановлення діагнозу. Щороку в 

області помирає від злоякісних пухлин 2250-2300 осіб, з них 35 відсотків -працездатного віку. 

Прогнозований щорічний приріст захворюваності складає до 3%. Звичайний показник 

смертності в Івано-Франківській області складає 50%.  

У структурі захворюваності чоловіків переважають злоякісні пухлини легень, шкіри, 

передміхурової залози, шлунка, захворювання лімфоїдної та кровотворної системи (54,5 

відсотка), у жінок - рак грудної залози, шкіри, тіла матки, шийки матки, ободової кишки (53,8 

відсотка). 

Через недостатнє  фінансування галузі, низький рівень оснащення діагностичною 

апаратурою лікувальних закладів, низьку онкограмотність населення, затратне і малоефективне 

лікування, залишається високим відсоток хворих, у яких захворювання діагностується на пізніх 

стадіях і як наслідок, висока смертність. 

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, залежність 

онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що 

обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, що були реалізовані у 

попередній регіональній програмі, не тільки закладами охорони здоров'я, але й установами та 

закладами усіх галузей економіки, освіти, науки, культури, засобів масової інформації. 

Комплексний підхід до розв'язання цієї проблеми зберігається і тривалий час буде актуальним, 

потребує розвитку і удосконалення. 

 

Мета Програми 

Метою прийняття рішення щодо затвердження Програми є покращення якості 

діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів, підвищення ефективності та 

поліпшення якості первинної профілактики, зменшення рівня дорічної летальності, зниження 

показників смертності, належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для 

продовження життя та поліпшення його якості. 

 

Основні завдання Програми 

Для розв'язання проблем визначено основні завдання: 

-    покращити діагностику, лікування та реабілітацію хворих на рак; 

-   поліпшення системи паліативної допомоги, забезпечення ефективної адекватної 

соціальної підтримки; 

 - істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків 

виникнення раку; 

       -   знизити рівень задавненості недуги на 5-6%; 

-   підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів 

залози на 6-7 %; 

       -   знизити показники смертності орієнтовно на 4-5%; 

-   забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку хворих на рак ; 



        -  знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 5-6%; 

        -  забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих. 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються 

у бюджеті Надвірнянської міської територіальної громади на 2022  та наступні роки. 

 Обсяг бюджетних коштів, визначається виходячи з конкретних завдань. 

Дія заходів програми розрахована на 2022-2024 роки. 

 

 



Додаток до Програми покращення  діагностики, 

лікування та профілактика злоякісних новоутворів в 

Надвірнянській міській територіальній громаді на 2022-

2024 роки 

                     
 

ПЕРЕЛІК 

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання в програми покращення діагностики,  

лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2022-2024 роки 

 

     Назва замовника: КП «Надвірнянський НЦПМД»                 

              

             Назва програми:   Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в   

             Надвірнянській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки 

 

№ 

п/п 

Найменування  

заходу 

Виконавець Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.  

 

Очікувальні 

результати 

 

 

Всього 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 

Місцевий  

бюджет 

інші 

джерела 

Профілактичні заходи  

1 Залучення засоби масової інформації, 

навчальних закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення району щодо профілактики, 

раннього виявлення та ефективного 

лікування раку 

Міська ради , 

КП «ННЦПМД», 

ТРК «Надвірна», 

газета «Народна 

воля» 

2022 

рік 

- 

 

- 

 

- Підвищення 

онкограмотності 

населення 2023 

рік 

- - - 

2024 

рік 

- - - 

Всього по 

п.1 

- - - 

2 Запровадження та удосконалення 

скринінгових програм у роботі 

структурних підрозділів Центру    з 

метою раннього виявлення 

передпухлинних захворювань та раку 

КП «ННЦПМД» 

 

2022 

рік 

- - - Зниження 

занедбаності на 5-

7% та збільшення 

п'ятирічного 

виживання на 7-

8% 

2023 

рік 

- - - 

2024 

рік 

- - - 

Всього по 

п.2 

- - - 



3 Забезпечення пацієнтів знеболюючими 

лікарськими засобами за рецептами 

лікарів через аптечну мережу 

(комунальна аптека №100 м.Надвірна)  

шляхом відшкодування коштів.  

 

КП «ННЦПМД» 2022 

рік 

450,0 450,0 - Поліпшення 

якості надання 

допомоги 

онкологічним 

хворим та якості 

життя 

онкохворих  

 

 

2023 

рік 

450,0 450,0 - 

2024 

рік 

500,0 500,0 - 

Всього по 

п.3 

1400,0 1400,0 - 

 

 

Керівник програми  

Заступник  міського голови                                                                                                                  Я.Гундяк 

 

Замовник програми 

Директор  

КП «Надвірнянський НЦПМД»                                                                                                          Е.Сем’янів 


