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 ПАСПОРТ 

 

 
1. Ініціатор розроблення Програми Музиківська сільська рада, КНП «Музиківська 

амбулаторія ЗПМС» Музиківської сільської ради 

2. Розробник Програми  КНП «Музиківська амбулаторія ЗПМС» 
Музиківської сільської ради 

 

3. Відповідальний виконавець Програми КНП «Музиківська амбулаторія ЗПМС» 
Музиківської сільської ради,Музиківська сільська 
рада 

4. Учасники Програми КНП «Музиківська амбулаторія ЗПМС» 
Музиківської сільської ради, Сектор соціального 
захисту та медичного обслуговування населення. 

5. Термін реалізації Програми 2020-2021роки  

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні Програми 

Місцевий 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього,  

у тому числі: 

5 000,00 грн 

7.1 коштів бюджетів органів місцевого 
самоврядування 

5 000,00 грн. 

7.2 інших коштів - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Загальна частина 
 
 Програма розробленана підставі Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та спрямована на реалізацію державної політики у 
боротьбі з онкологічними захворюваннями. 
 Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-
біологічних і соціально-економічних проблем. Понад 10 відсотків смертей в 
Музиківській громаді пов'язані з раковими захворюваннями. 
 Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних 
пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про 
надзвичайну гостроту проблеми, необхідність продовження виконання 
превентивних заходів щодо захворювання не тільки закладами охорони 
здоров'я, але й комплексного підходу до розв'язання проблеми. 
 В Музиківській громаді  проживає 87 особи, які мають онкологічні 
захворювання.  

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я дасть 
змогу реалізувати державні соціальні гарантії та дотримання нормативів 
спеціалізованої онкологічної допомоги хворим відповідно до затверджених 
Міністерством охорони здоров'я України галузевих стандартів. 
 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування 
необхідності її розв'язання 

 
 На ситуацію, яка склалася в територіальній громаді з онкологічними 
захворюваннями, як і по області та по Україні в цілому, негативно впливають 
як об'єктивні, такі суб'єктивні чинники: 
відсутність ефективного моніторингу забруднення навколишнього середовища 
канцерогенними речовинами та технологічних процесів, які до цього 
призводять, що не дає змоги розробити систему ефективних регіонально 
диференційованих заходів первинно профілактики онкологічних захворювань;в 
 недостатній рівень оснащення закладів охорони здоров’я діагностичним 
та лікувальним обладнанням; 
 обмежені можливості для здійснення санаторно-курортного лікування 
осіб з онкологічною патологією; 
 відсутня дієва система медико-соціальної реабілітації  осіб, що завершили 
лікування; 
 недосконала система медичної, психологічної, соціальної та правової 
підтримки осіб, хворих на злоякісні новоутворення, та їхніх сімей; 
 реінтеграція у суспільство хворих, що завершили лікування ускладнене 
перенесеними фізичною та психологічною травмами, побічними 
ефектамилікування, тривалим відстороненням від громадського життя. 
 

 



Мета Програми 
 
  Метою Програми є підвищення ефективності заходів з поліпшення 
якості первинної профілактики онкологічних захворювань т а  одужання 
хворих, зменшення кількості онкологічних хворих, які помирають протягом 
року після встановлення діагнозу, зниження смертності від злоякісних 
новоутворень. 

 
Основні завдання Програми 

 
 Забезпечити медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим та 
реєстрацію випадків захворювання населення на злоякісні новоутворення за 
встановленими вимогами Міністерства охорони здоров'я України; 

визначати пріоритети в організації медичної та соціальної допомоги 
онкологічним хворим, зокрема щодо динаміки, структури захворюваності, 
інвалідності та смертності; 
 поліпшити діагностику, лікування та реабілітацію злоякісних 
новоутворень відповідно до нових державних стандартів; 
 покращити забезпечення закладів охорони здоров’я сучасним 
діагностичним та лікувальним обладнанням, медикаментами для лікування 
онкологічних хворих; 
 проводити організацію онкологічної допомоги населенню, діагностику, 
лікування та профілактику онкозахворювань на основі доказової медицини; 
покращити систему паліативної допомоги онкологічним хворим та забезпечити 
ефективну соціальну підтримку; 
 підвищити рівень санітарно-просвітницької роботи з питань 
індивідуальної профілактики раку та сучасних методів діагностики та 
лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням профільних 
спеціалістів та засобів масової інформації. 

 
Очікувані результати 

 
Виконання Програми дасть змогу: 
 знизити захворюваність на злоякісні новоутворення серед населення; 
 покращити ранню діагностику злоякісних новоутворень І-ІІстадії, 
особливо візуальних локалізацій (ротової порожнини, щитовидної залози, 
молочної залози, шийки матки, прямої кишки, інших); 
 знизити рівень занедбаності та смертності від злоякісних новоутворень; 
 знизити рівень кількості онкологічних хворих, які помирають протягом 
року післ явстановлення діагнозу; 
 удосконалити медичну допомогу онкологічним хворим відповідно до 
встановлених вимог; 
 покращити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну 
допомогу онкологічним хворим; 
 забезпечити безоплатну спеціалізовану допомогу онкологічним хворим; 



 забезпечити ефективну соціальну підтримку онкологічним хворим; 
 покращити інформування населення щодо ризиків виникнення 
онкологічних захворювань та їх профілактики. 

 
Фінансове забезпечення Програми 

 
 Видатки на реалізацію Програми у 2019-2021 роках здійснювати за 
рахунок кошті в місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. Обсяги фінансування Програми на 2021 рік передбачені у сумі 
5 000 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 
до Програми 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо реалізації програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2019- 2021 роки 
 

№ 
по
р 

Перелік заходів програми  Строк 
виконан- 
ня заходу 

Виконавці  Джерела 
фінан- 
сування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 
 грн., за роками 
2019 
 

2020 2021 

1. Забезпечити раннє 
виявлення злоякісних 
пухлин в закладах 
охорони здоров’я, що 
надають первинну 
медико-санітарну 
допомогу, шляхом 
підвищення ефективності 
профілактичного 
медичного огляду населе-
ння та диспансерного 
спостереження за хворими 
з перед пухлинними 
захворюваннями  

Постійно  
 
 
 
 
 
 
 
 

Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Фінансуван
-ня  не 
потребує 

--------- -------- ---- 

2. Застосовувати скринінгові 
програми з метою 
раннього виявлення 
передпухлин-них 
захворювань  та 
злоякісних новоутворень, 
зокрема раку шийки матки 
та молочної залози. 

Постійно Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Місцевий 
бюджет 

3000,00 3000,00 _______

3. Забезпечити моніторинг 
захворюваності  
населення на злоякісні 
новоутворення 

Постійно Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Фінансуван
-ня не 
потребує 

--------- ----------- --------- 

4.  Забезпечити широке 
висвітлення у засобах 
масової інформації питань 
профілактики, раннього 
виявлення та ефективного 
лікування онкологічних 
захворювань 

Постійно Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Фінансуван
-ня не 
потребує 

----------- ----------- ------- 



5. З метою підвищення 
онкологічної 
настороженості та 
грамотності забезпечити 
проведення для сімейних 
лікарів профільних занять  

Постійно Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Фінансуван
-ня 
потребує 

5000,00 2500,00 500,00 

6. Здійснювати надання 
допомоги онкологічним 
хворим в амбулаторних 
умовах, забезпечувати їх 
медикаментами 
протибольової терапії  за 
безоплатними рецептами 
для лікування вдома 

Постійно Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Місцевий 
бюджет  

12000,00 7000,00 4500,00

7.  Забезпечувати 
онкологічних хворих 
засобами догляду 
(памперси,  
калоприймачі,  
сечоприймачі та ін..) 

При 
потребі 

Первинна 
медико-
санітарна 
допомога 

Місцевий 
бюджет  

5000,00 2500,00 ______ 

8. Удосконалення системи 
психологічної підтримки 
онкохворих та членів їх 
сімей, зокрема шляхом 
залучення волонтерів 
громадських організацій. 

Постійно  Фінансуван
-ня 
потребує 

--------- ---------- -------- 

9. Організація підвезення 
людей із сіл до 
госпітальних округів для 
проведення обстеження за 
графіком. 

При 
потребі 

 Місцевий 
бюджет 

5000,00 5000,00 _____ 

 
 
 
 
 


