
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 13 сесії обласної Ради 

7 скликання 

від 20 грудня 2016р. № 223 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА «БОРОТЬБА З ОНКОЛОГІЧНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА ПЕРІОД 2017- 2021 РОКИ» 
 

І. Загальні положення 

Обласна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями у Вінницькій 

області на період 2017- 2021 роки (надалі - Програма) розроблена з метою 

поліпшення ранньої діагностики онкологічних захворювань, забезпечення 

медичних закладів вторинного та третинного рівнів, надання медичної допомоги 

лікувально-діагностичним обладнанням для підвищення ефективності лікування 

онкологічних хворих, що впливатиме на зниження рівня дорічної летальності 

вперше виявлених онкохворих та багаторічну виживаність онкохворих, а також 

зниження інвалідизації дорослого населення. Реалізація Програми розрахована на 

період до 2021 року. Структура Програми розроблена у відповідності до 

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року № 367. 

 

ІІ. Обґрунтування проблеми 

Щорічно в області реєструються понад 5 тисяч первинних онкологічних 

хворих, і за останні 30 років рівень захворюваності на злоякісні новоутворення у 

Вінницькій області зріс на 40%. На сьогодні в області проживає більше 40 тисяч 

осіб з онкологічними захворюваннями. 

В структурі смертності у Вінницькій області злоякісні новоутворення посіли  

друге місце після серцево-судинних захворювань. Рівень первинної інвалідності 

серед дорослого населення у Вінницькій  області для злоякісних новоутворень 

становить 10,6 на 10 тисяч населення. 

Таким чином, злоякісні захворювання спричиняють значне навантаження на 

охорону здоров’я області, викликаючи значну інвалідизацію серед працездатного 

населення та великий рівень смертності, що свідчить про надзвичайну гостроту 

проблеми, необхідність включення до системи протиракової боротьби не лише 

лікувально-профілактичні заклади, але й установи та заклади усіх галузей 

економіки, освіти та науки, культури, засобів масової інформації.  

На сьогодні в області загальна кількість ліжок для лікування онкологічних 

хворих становить – 360, забезпеченість – 69,7 ліжок на 1000 первинних хворих 

при нормативі - 123,3 ліжка. У зв’язку з дефіцитом онкологічних ліжок в 

обласному клінічному онкологічному диспансері, біля 15 відсотків хворих, що 

потребують спеціального радикального лікування, лікуються в загально 

лікарняній мережі, де немає фахівців відповідної кваліфікації і умов для 

комплексного лікування з використанням не лише хірургічного, а й променевого 

та хіміотерапевтичного компонентів, без чого адекватне та ефективне лікування 



 

неможливе. Проліковані онкохворі у загально лікарняній мережі для надання і 

продовження спеціального лікування в обласний клінічний онкологічний 

диспансер не поступають. 

Впровадження у світовій медичній галузі високоефективних методів 

доклінічної діагностики онкологічних захворювань дає можливість діагностувати 

рак на ранній стадії, коли застосовуються органоощадні методи лікування, 

збільшується тривалість та якість життя пацієнтів, покращується важливий 

показник роботи онкослужби - рівень до річного виживання онкологічних хворих 

з моменту встановлення діагнозу та багаторічна виживаність онкохворих. 

Впровадження скринінгових методів у доклінічну діагностику злоякісних 

новоутворень дає можливість виявити ранні форми онкозахворювань, які можна 

лікувати менш травматичними методами. Забезпечення спеціалізованих 

онкологічних установ діагностичною та сучасною лікувальною медичною 

апаратурою дозволить проводити лікування онкохворих на 

високоспеціалізованому рівні, що дасть можливість дотримуватися прийнятих 

стандартів обстежень та лікування онкохворих на спеціалізованих ліжках, 

впровадити малоінвазивні методики лікування раку, а отже, зменшити 

інвалідизацію онкохворих. 

Незадовільний існуючий матеріально-технічний стан обласного клінічного 

онкологічного диспансеру не дає змоги забезпечити повну реалізацію державних 

соціальних гарантій та дотримання нормативів спеціалізованої допомоги хворим 

на рак відповідно до затверджених протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю «Онкологія», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 вересня 2007 року № 554 з врахуванням змін. В умовах дефіциту 

бюджетного фінансування, фінансові ресурси обласного клінічного онкологічного 

диспансеру обмежені, що погіршує забезпечення онкологічних хворих 

хіміотерапевтичним лікуванням, без якого неможливе одужання хворого. У 

зв’язку з цим у 2-3 рази скорочується тривалість життя онкологічного хворого, 

зростає кількість хворих, які стають інвалідами. 

Заходи Програми потребують цільових фінансових зусиль, активних і 

скоординованих дій закладів охорони здоров’я, спрямованих на забезпечення 

належних можливостей для виявлення та належного лікування онкологічних 

хворих. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою даної Програми є покращення рівня надання медичної допомоги 

хворим на злоякісні новоутворення Вінницької області, шляхом підвищення 

ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, лікування та 

реабілітації онкологічних хворих, зниження рівня інвалідизації онкологічних 

хворих та рівня смертності від раку, створення умов для продовження та 

поліпшення якості життя онкологічних хворих. 

 

 

ІV. Основні завдання Програми: 

1. Проведення ефективних профілактичних оглядів населення, покращення 

диспансерного спостереження передракових захворювань.  



 

2. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських 

організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, 

раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань; 

запровадження випуску програм з профілактики та раннього виявлення 

онкологічних захворювань на регіональних каналах телебачення і радіомовлення 

та тематичних публікацій у періодичних друкованих виданнях. 

3.Забезпечення закладів охорони здоров'я необхідним діагностичним 

обладнанням для ранньої діагностики злоякісних пухлин. 

4.Удосконалення системи психологічної підтримки онкологічних хворих та членів 

їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи. 

5.Забезпечення закладів охорони здоров’я лікувальним обладнанням та 

медикаментами для дотримання стандартів лікування онкологічних захворювань. 

6. Підвищення фахового рівня підготовки медичних працівників з онкологічних 

спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають первинну 

лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров'я. 

7. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів 

протиракової боротьби, розширенню співпраці в галузі онкології з міжнародними 

онкологічними науково-практичними установами; забезпеченню участі учених, 

фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, 

програмах обміну фахівцями та їх стажування, інших наукових і практичних 

заходах. 

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного та місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством.  

 

 

VІ. Очікувані результати 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що 

надають медичну допомогу онкологічним хворим; 
- підвищення рівня поінформованості та знань населення про ризики 

виникнення онкологічних захворювань; 
- покращення ранньої діагностики злоякісних новоутворень візуальних 

локалізацій (І ст.) до 70,0%; 
- зменшення частки занедбаних випадків (III-IV ст.) злоякісних 

новоутворень візуальних локалізацій до 3,5%; 
- охоплення спеціалізованою медичною допомогою до 75,0% первинних 

онкологічних хворих; 
- збільшення показника стійкої виживаності онкохворих до 66,0%.  

  
 

VІІ. Механізм управління та здійснення контролю за виконанням 

Програми 

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюватиметься 

Вінницькою обласною державною адміністрацією, поточна координація та 



 

контроль за виконанням заходів Програми, їх моніторинг та оцінка за визначеним 

переліком індикаторів – Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації.  
 

Правові аспекти 

Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

державної політики щодо зменшення втрат суспільства, шляхом зниження 

смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, 

визначено: 

Конституцією України; 

Законами України: 

"Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV; 

"Основи законодавства України про охорону здоров’я" від 19 листопада 1992 

року № 2801- XIІ зі змінами; 

Наказів Міністерства охорони здоров’я України: 

- "Про систему онкологічної допомоги населенню України" від 01 жовтня 

2013 року № 845;  

- "Про затвердження Примірного табеля оснащення основним медичним 

обладнанням та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних 

закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу онкологічним хворим" 

від 21 грудня 2009 року № 954; 

- "Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого 

населення" від 06 лютого 2008 року № 56; 

- "Стандарти діагностики та лікування онкологічних хворих" від 17 вересня 

2007 року № 554 зі змінами; 

- "Про створення національного канцер-реєстру України" від 22 січня 1996 

року № 10. 

 

 



 

Заходи обласної Програми 

,,Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017- 2021 роки” 
 

1. Удосконалення профілактики онкологічних захворювань 
1.1 Створення оглядових чоловічого та жіночого кабінетів в районах 

області. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

районні ради, міські ради міст обласного 

значення  

2017-2018 роки 

1.2 Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в лікувальних 

закладах первинного рівня, надання медичної допомоги шляхом підвищення 

ефективності профілактичних медичних оглядів населення та диспансерного 

спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

районні ради, міські ради міст обласного 

значення  

2017-2021 роки 

1.3 Проведення скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних 

закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних 

новоутворень раку шийки матки, молочної залози, шкіри та ротової порожнини. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

районні ради, міські ради міст обласного 

значення  

2017-2021 роки 

1.4 Залучення засобів масової інформації до інформування населення з 

питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування 

передракових захворювань та онкологічної патології (телерадіокомпаній, радіо, 

тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях). 

Видання пам’яток для населення з профілактики онкологічних захворювань. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

районні ради, міські ради міст обласного 

значення  

2017-2021 роки 

2. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень  
2.1 Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня, надання медичної допомоги для діагностики передракових 

захворювань та злоякісних новоутворень /Додаток 2/. 

Райдержадміністрації, районні ради,  



 

міські ради міст обласного значення  

2017-2021 роки 

2.2 Оснащення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру 

діагностичною апаратурою /Додаток 3/. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації  

2017-2021 роки 

2.3 Забезпечення радіофармпрепаратами та витратними матеріалами для 

рідинної цитології Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру 

/Додаток4/. 

Департамент охорони здоров’я  

облдержадміністрації 
2017-2021 роки 

3. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги 

онкологічним хворим 
3.1 Придбання лікувальної апаратури для спеціального лікування онкохворих 

в межах Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру /Додаток 5/. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації  

2017-2021 роки 

3.2 Забезпечення Вінницького обласного клінічного онкологічного 

диспансеру цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для 

лікування онкологічних хворих / Додаток 6/. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації  

2017-2021 роки 

4. Удосконалення системи реабілітації онкологічних хворих 
4.1 Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-

курортної реабілітації онкологічних хворих. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

районні ради, міські ради міст обласного 

значення  

2017-2021 роки 

5.      Удосконалення системи підготовки лікарів в галузі онкології 

5.1 Підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів 

первинної ланки для забезпечення своєчасного виявлення злоякісних 

новоутворень.                                         Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації 

2017-2021 роки 

6. Удосконалення системи реєстрації хворих на рак 

6.1 Проведення моніторингу обліку та диспансерного спостереження 

онкохворих на базі інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики 

Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру згідно з чинним 

законодавствм. Удосконалювати інформаційні технології обласного канцер-

реєстру  та забезпечити новітньою комп’ютерною технікою. 



 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації  

2017-2021 роки 

7.     Проведення систематичних наукових досліджень в галузі онкології 

 Участь в проведенні багатоцентрових наукових дослідженнях з метою 

впровадження сучасних методів, надання медичної допомоги онкологічним 

хворим. 

Департамент охорони здоров’я  

облдержадміністрації 

Вінницький національний медичний  

університет ім. М.І.Пирогова 

2017-2021 роки 

8. Покращення матеріально-технічної бази Вінницького обласного 

клінічного онкологічного диспансеру.  

8.1 Збільшення потужності диспансерно-поліклінічного відділення, шляхом 

добудови додаткових площ. 

Департамент охорони здоров`я  

облдержадміністрації 

2018-2021 роки 

8.2 Реконструкція урологічного відділення хірургічного корпусу, перший 

поверх / Додаток 7/. 

Департамент охорони здоров`я                            

облдержадміністрації 

2017-2018 роки 



 

 Додаток 1 

 до обласної Програми 

,,Боротьба з онкологічними  

захворюваннями на період 2017-2021 роки”, 

затвердженої рішенням 13 

сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2016р. № 223 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

обласної Програми ,,Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017- 2021 роки” 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавець 

заходу 
 
 

Джерела 
фінансу-

вання 

Фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати  
 
 
 

2017-

2021р.р. 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Удосконалення профілактики онкологічних захворювань 

1.1 Створення 

оглядових чоловічого 

та жіночого кабінетів 

в районах області та 

м. Вінниці 

2017 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 
райдержадмініс

трації, районні 

ради, міські 

ради міст 

обласного 

значення 

Всього 
 
 
 

Місцевий 

бюджет 

      Збільшення 

кількості  населення,  
охоплених  
профілактичними  

оглядами, дозволить 

вчасно діагностувати 

передракові захворювання 

та злоякісні 

новоутворення візуальних 

локалізацій  І ст. до 70,0%. 
 

Очікуване: 

-  Збільшення  
частки злоякісних 
новоутворень візуальних 

локалізацій І стадій: 

1.2 Забезпечення 

раннього виявлення 

злоякісних пухлин в 

лікувальних закладах 

2017-2021 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

Всього 
 
 
 

      



 

первинного рівня, 

надання медичної 

допомоги шляхом 

підвищення 

ефективності 

профілактичних 

медичних  

оглядів населення та 

диспансерного 

спостереження за 

хворими з 

передпухлинними 

захворюваннями. 

трації, 

райдержадмініс

трації, районні 

ради, міські 

ради міст 

обласного 

значення 
 

Місцевий 

бюджет 

2017- 50,0% 

2018 – 55,0% 
2019 – 60,0% 

2020 – 65,0% 

2021- 70,0% 

- Зменшення частки 

занедбаних випадків (III-

IV ст.) ЗН візуальних 

локалізацій: 

2017- 4,8% 

2018 – 4,5% 
2019 – 4,0% 

2020 – 4,0% 
2021- 3,5% 

1.3 Проведення 

скринінгових 

програм в роботі 

лікувально-

профілактичних 

закладів з метою 

раннього виявлення 

передпухлинних 

захворювань і 

злоякісних 

новоутворень раку 

шийки матки, 

молочної залози, 

шкіри, ротової 

порожнини. 

2017-2021 

 
 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 

райдержадмініс

трації, районні 

ради, міські 

ради міст 

обласного 

значення 

Всього 
 
 
Місцевий 

бюджет 

      Збільшення охоплення 

населення скринінговим 

дослідженням дозволить  
покращити своєчасну  

(І ст.) діагностику раку 

молочної залози та шийки 

матки, що в свою чергу  
значно збільшить покази  

до органозберігаючих 
операцій та зменшить  
ступінь інвалідизації 

населення.    
Очікуване збільшення  
І стадій раку молочної 

 залози: 

2017- 31,0% 
2018 – 32,0% 
2019 – 33,0% 

2020 – 35,0% 
2021- 37,0% 
Очікуване збільшення  
І стадій раку шийки 



 

матки 

2017- 48,0% 
2018  - 50,0% 

2019 – 53,0% 

2020 – 56,0% 
2021- 60,0% 

1.4 Залучення засобів 

масової інформації 

до інформування 

населення з питань 

профілактики, 

раннього виявлення 

та ефективного 

лікування 

передракових 

захворювань та 

онкологічної 

патології 

(телерадіокомпаній, 

радіо, тематичних 

публікацій та 

матеріалів у 

періодичних 

друкованих 

виданнях).  

Видання пам’яток 

для населення з 

профілактики 

онкологічних 

захворювань. 

2017-2021 Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадкістю 

облдержадмініс

трації, 
Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 
райдержадмініс

трації, районні 

ради, міські 

ради міст 

обласного 

значення  

Всього 
 
 
 
 

      Збільшення 

поінформованості 

населення щодо 

профілактики злоякісних 

новоутворень та 

обов’язкового 

проходження медичних 

оглядів, сприятиме 

виробленню у населення 

дбайливого ставлення до 

власного здоров’я. 

Щорічне видання 

пам’яток тиражем  по 2 тис. 

екземплярів. 

 

2. Удосконалення методів діагностики злоякісних пухлин 
2.1 Придбання 

медичного 

обладнання для 

закладів охорони  

здоров’я вторинного 

2017-2021 Райдержадмініс

трації, районні 

ради, міські 

ради міст 

обласного 

Всього 
 
 
Місцевий 

бюджет 

553,1 

 

553,1 

0,0 

 

0,0 

539,1 

 

539,1 

14,0 

 

14,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

Модернізація  
діагностичного  
обладнання для  

сучасного рівня  
діагностики  



 

рівня, надання 

медичної допомоги  

для діагностики 

злоякісних 

новоутворень. 

/Додаток 2/ 

значення  

 

злоякісних  

новоутворень дозволить 

покращити морфологічну 

верифікацію злоякісних 

новоутворень: 

2017- 79,0% 
2018 – 80,0% 

2019 – 82,0% 
2020 – 84,0% 
2021 – 85,0%. 
 

Покращення своєчасної 

діагностики злоякісних 

новоутворень дасть 

можливість більше 

охопити спеціальним 

лікуванням онкохворих  

2017- 67,0% 
2018 – 69,0% 

2019 – 71,0% 
2020 – 73,0% 

2021 – 75,0%. 

2.2 Оснащення 

діагностичною 

апаратурою 

Вінницького 

обласного клінічного 

онкологічного 

диспансеру згідно із 

потребами. /Додаток 

3/ 

2017-2021 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації 

Всього 
 
Державни

й фонд 

регіональн

ого 

розвитку 

 

 

Обласний 

бюджет 
 
 

56758,6 

 

21600,0 

 

 

 

35158,6 

28758,6 

 

0,0 

 

 

 

28758,6 

4000,0 

 

0,0 

 

 

 

4000,0 

24000,0 

 

21600,0 

 

 

 

2400,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

2.3 Забезпечення 

радіофармпрепаратами 

та витратними 

матеріалами для 

рідинної цитології  

Вінницького обласного 

клінічного 

онкологічного 

диспансеру. 

 / Додаток4/ 

2017-2021 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації 
 

Всього 
 

Обласний 

бюджет 
 

2786,3 557,3 557,3 557,3 557,3 557,3 Покращення діагностики 

захворювань дозволить 

охопити обстеженням 

пацієнтів: 

2017- 7726 

2018 – 7730 

2019 – 7730 

2020 – 7730 
2021 – 7730 

2786,3 557,3 557,3 557,3 557,3 557,3 

3. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим 

3.1 Придбання  

лікувальної 

апаратури для 

2017-2021 Департамент 

охорони 

здоров’я 

Всього 
 

 

162859,5 

 

1500,0 

 

161359,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Модернізація  

обладнання для   
сучасного лікування  



 

спеціального 

лікування 

онкохворих в межах 

Вінницького 

обласного клінічного 

онкологічного 

диспансеру згідно із 

потребами. /Додаток 

5/ 

облдержадмініс

трації 

 

Державн

ий фонд 

регіональ

ного 

розвитку 

 

Обласний 

бюджет 
 
 

 

144000,0 

 

 

 

18859,5 

 

0,0 

 

 

 

1500,0 

 

144000,0 

 

 

 

17359,5 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

злоякісних пухлин  

дозволить збільшити 

питому вагу 

органозберігаючих 

операцій: 

2017- 9,0% 
2018 – 10,5% 

2019 – 13,5% 
2020 – 16,5% 
2021 – 20,0%. 

та скоротить термін 

перебування хворого на 

ліжку до 9,0 дня.  

3.2 Забезпечення 

Вінницького 

обласного клінічного 

онкологічного 

диспансеру 

цитостатичними 

хімпрепаратами та 

препаратами 

супроводу для 

лікування 

онкологічних хворих 

згідно із потребами.  

/ Додаток 6/ 

2017-2021 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації 

Всього 
 
 
 

172032,2 25406,44 30406,44 31569,4 29824,44 27283,04 Закупівля  

хіміотерапевтичних  
засобів дозволить 

забезпечити повноцінне 

(комплексне) лікування 

онкохворих, що 

сприятиме зниженню 

смертності та збільшенню 

показника стійкої 

виживаності онкохворих: 

2017- 62,5% 
2018 – 63,0% 
2019 – 63,5% 

2020 – 65,0% 

2021 – 66,0%. 

Державн

ий 

бюджет 

95000,0 

 

 

 

10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 25000,0 

Обласний 

бюджет 
 

 

77032,2 

 

15406,44 15406,44 11569,4 4824,44 2283,04 

 

 



 

4. Удосконалення системи реабілітації онкологічних хворих 

4.1Забезпечення 

медичної, соціальної, 

психологічної та 

санаторно-курортної 

реабілітації 

онкологічних хворих. 
 

2017-2021 Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 
райдержадмініс

трації, районні 

ради, міські 

ради міст 

обласного 

значення  

       Сприятиме поліпшенню 

якості життя пацієнтів та 

їх повернення до трудової 

діяльності.  

Психологічний супровід    
онкохворих та членів їх 
сімей в процесі  

лікування та після його  
завершення поліпшує 

віддалені результати 

лікування. 
 

Очікуване збільшення  

питомої ваги хворих,  
охоплених 

реабілітаційними 

заходами: 
2017- 80,0% 

2018 – 81,0% 

2019 – 82,0% 
2020 – 83,0% 

2021  - 85,0% 
 

Очікуване збільшення 

щорічного приросту 

контингенту онкохворих 

(диспансерний нагляд): 

2017- 2,0% 
2018 – 2,5% 

2019 – 3,0% 
2020 – 3,5% 
2021  - 4,0% 

5. Удосконалення системи підготовки лікарів в галузі онкології 
Підвищення 
онкологічної 
грамотності та 

2017-2021 Департамент  
охорони 
здоров’я 

       Навчання лікарів 
первинної ланки на базі 
Вінницького обласного 



 

настороженості 
лікарів первинної 
ланки для 
забезпечення 
своєчасного 
виявлення злоякісних 
новоутворень. 

облдержадмініс
трації 
 

клінічного онкологічного 
диспансеру та при виїздах 
у райони області, 
сприятиме покращенню 
діагностики передракових 
захворювань та раку у 
населення. 
 
Очікуваний результат -  
щорічна кількість лікарів, 
які підвищили свої знання 
з онкології: 
2017- 120 
2018- 120 
2019 - 120 
2020 - 120 
2021 - 120 

6. Удосконалення системи реєстрації хворих на рак 
6.1 Проведення 
моніторингу обліку 
та диспансерного 
спостереження 
онкохворих на базі 
інформаційно-
аналітичного відділу 
медичної статистики 
Вінницького 
обласного клінічного 
онкологічного 
диспансеру згідно з 
чинним 
законодавством. 
Удосконалювати 
інформаційні 
технології обласного 
канцер-реєстру  та 
забезпечити 

2017-2021 Департамент  
охорони 
здоров’я 
облдержадмініс
трації 

       Дасть можливість якісно і 
швидко обробляти та 
отримувати необхідні дані 
щодо захворюваності, 
лікування та 
спостереження за 
онкологічними хворими. 
Дозволить охопити 
спостереженням 95,0% 
онкологічних хворих та 
поліпшити достовірність 
даних обласного канцер-
реєстру до 99,0%. 



 

новітньою 
комп’ютерною 
технікою. 

7. Проведення систематичних наукових досліджень в галузі онкології  
Участь в проведенні 
багатоцентрових 
наукових 
дослідженнях з 
метою впровадження 
сучасних методів, 
надання медичної 
допомоги 
онкологічним 
хворим. 

2017-2021 Департамент  
охорони 
здоров’я 
облдержадмініс
трації, 
Вінницький 
національний 
медичний 
університет ім. 
М.І.Пирогова 

       Застосування передових 
методів лікування, 
покращить виживаність 
пацієнтів та якість життя. 
 
Очікувана участь у 
клінічних дослідженнях: 
2017- 2 
2018 - 2 
2019 - 3 
2020 - 3 
2021 - 4 

8.Покращення матеріально-технічної бази Вінницького обласного клінічного  онкологічного диспансеру 

8.1 Збільшення 
потужності 
диспансерно-
поліклінічного 
відділення, шляхом 
добудови додаткових 
площ. 

2018-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 
облдержадмініс
трації 
 

       Сприятиме збільшенню 
кількості відвідувань 
диспансерно-
поліклінічного відділення 
зі 250 до 450 в зміну та 
збільшенню кількості 
звернень на 48,2%. 

8.2 Реконструкція 
урологічного 
відділення 
хірургічного 
корпусу, перший 
поверх / Додаток 7/. 

2017 Департамент 
охорони 
здоров’я 
облдержадмініс
трації 
 

Всього 
 
 
Державн
ий фонд 
регіоналн
ього 
розвитку 
 

1237,02 

 

 

869,94 

 
367,08 - - - Поліпшення умов 

перебування хворих в 
урологічному відділенні 
на 50 ліжках та 
покращення санітарно-
гігієнічних умов. 

1237,02 869,94 

 

367,08 - - - 

Перший заступник голови  

обласної Ради                                                                                                                                                                      Л. Щербаківська 

 



 

 

    Додаток 4 

 до обласної Програми 

,,Боротьба з онкологічними  

захворюваннями на період 2017-2021 роки”, 

затвердженої рішенням 13 

сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2016р. № 223 

 
 

 Прогнозована потреба радіофармпрепаратів та витратних матеріалів для рідинної цитології  

 Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру 
 

№ 
з/п 

Найменування 

Джерела 

фінансування 
Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 
(тис. грн.) 

У тому числі по рокам, (тис. грн.) 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Радіофармпрепарати 2215,0  2215,0 443,0 443,0 443,0 443,0 443,0 

2 Витратні матеріали 

для проведення 

рідинної цитології 

на системі апаратів 

рідинної цитології 

TriPath 

571,3  571,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 

 Всього 2786,3  2786,3 557,3 557,3 557,3 557,3 557,3 

 

Перший заступник голови  

обласної Ради                                                                                                                                                                         Л. Щербаківська 



 

 

                                                                                                                                              



 

     Додаток 6 

 до обласної Програми 

,,Боротьба з онкологічними  

захворюваннями на період 2017-2021 роки”, 

затвердженої рішенням 13 

сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2016р. № 223 
 

 

Прогнозована потреба цитостатичних хімпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих в 

Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері 

 

 
 

№ 

з/п 

 
 

Найменування 

Джерела фінансування 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис. грн.) 

У тому числі по рокам, (тис. грн.) 

 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 

1 
Цитостатичні 

хімпрепарати та препарати 

супроводу 

 47680,2 47680,2 15406,44 15406,44 11011,84 4129,74 1725,74 

95000,0  95000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 25000,0 

 Всього 95000,0 47680,2 142680,2 25406,44 30406,44 31011,84 29129,74 26725,74 

 

Перший заступник голови  

обласної Ради                                                                                                                                                                                     Л. Щербаківська 

 



 

 
 


