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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 01 червня 2017 року  № 307-ХІV/17 
 м. Коломия 
 
 
Про затвердження Програми  
покращення  діагностики, лікування  
та профілактики злоякісних новоутворень  
в Коломийському районі на 2017-2020 роки 
  
               Заслухавши та обговоривши  проект Програми  покращення   
діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень в 
Коломийському районі  на 2017-2020 роки, відповідно до статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх 
сімей від 12.05.2017 року,  районна рада  

вирішила:  
1. Затвердити Програму покращення діагностики, лікування та профілактики 

злоякісних новоутворень у Коломийському районі  на 2017-2020 роки (додається). 
2.  Комунальному закладу Коломийської районної ради «Коломийський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Б.Джалапин) та 
Коломийській центральній районній лікарні (І.Садов’як ) забезпечити неухильне 
виконання заходів, передбачених Програмою. 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Кравчук) при внесенні 
змін до районного бюджету на 2017 рік  та при формуванні районного бюджету на 
наступні  роки передбачити кошти для виконання заходів Програми, виходячи з 
можливостей дохідної частини районного бюджету. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І. Явдошняк). 

 
 
Голова районної ради            Роман Дячук 
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                     СХВАЛЕНО 

         розпорядженням Коломийської 
 районної держаної адміністрації 

                                                                           від ___________  № _____ 
 
 

Програма  покращення   діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворень в Коломийському районі  на 2017-2020 роки 

 
Замовник програми                            

Комунальний заклад Коломийської  
районної ради «Коломийський районний 
центр первинної медико-санітарної допомоги»                                 Б.М.Джалапин            
 Коломийська центральна районна лікарня                                       І.Д.Садов’як 

 
Керівник програми                             

Заступник голови Коломийської  
райдержадміністрації                                                                           Л.І.Михайлишин 
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П А С П О Р Т  

Програми  покращення   діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних новоутворень в Коломийському районі   

на 2017-2020 роки 
Ініціатор   розробленої   Програми   (замовник)   -  Комунальний заклад 

Коломийської районної ради «Коломийський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги», Коломийська центральна районна лікарня. 

1. Розробник Програми - Комунальний заклад Коломийської районної ради 
«Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» , 
Коломийська центральна районна лікарня. 
2. Термін реалізації Програми: 2017 - 2020 роки. 
3. Етапи фінансування Програми:  2017-2020 роки. 
4. Обсяги фінансування Програми   -  600 тис. грн. 
 

Роки Обсяги фінансування в тис.грн. 
 
 

Всього в т.ч. за джерелами фінансування 
 
 

 
 

районний 
бюджет інші джерела 

2017-2020 600,0 600,0 - 
в т.ч.   - 
2017 150,0 150,0 - 
2018 150,0 150,0 - 
2019 150,0 150,0 - 
2020 150,0 150,0 - 

5. Очікувані результати виконання Програми. 
- істотно   підвищити   рівень   поінформованості  населення   області відносно ризиків 
виникнення раку; 
- знизити рівень задавненості  патології на 5 - 6%; 
- підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних 
новоутворень  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 даній категорії хворим. 
 
6.   Термін проведення  звітності:   щорічно. 
Замовник Програми 
Комунальний заклад Коломийської  
районної ради «Коломийський районний 
центр первинної медико-санітарної допомоги»                            Б.Джалапин            
 Коломийська районна центральна лікарня                                 І.Садов’як 
Керівник Програми 
Заступник голови Коломийської  
райдержадміністрації                                                                    Л.Михайлишин 
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Обгрунтування доцільності розроблення Програми  покращення   
 діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень в 

Коломийському районі  на 2017-2020 роки 
Загальна частина 

 
Районна цільова програма Програми  покращення   діагностики, лікування 

та профілактики злоякісних новоутворень в Коломийському районі  на 2017-2020 
роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері 
охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення на профілактику і 
спеціалізовану допомогу у відповідності до світових стандартів, що уможливлено 
приєднанням України до Паризької Хартії боротьби з раком. 

 
Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 
 
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, постарінням 
населення тощо. 

Щорічно в районі  діагностується 70-80 випадків раку.  
До 4-8 хворих помирають до року з моменту встановлення діагнозу,  

з них: 50 відсотків в працездатному віці.  
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 незадовільне фінансування галузі, низький рівень оснащення 
діагностичною апаратурою лікпрофзакладів, низьку онкограмотність населення, 
затратне і малоефективне лікування, залишається високим відсоток хворих, у яких 
захворювання діагностується в пізніх стадіях і як наслідок, висока смертність.  

Ризик захворіти на рак постійно збільшується у зв’язку з 
несприятливою соціально-економічною ситуацією, поширенням 
тютюнопаління, вживанням низькосортного алкоголю, незадовільним  
харчуванням, постарінням населення тощо. 

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 регіональної Програми  покращення   діагностики, лікування та 

профілактики злоякісних новоутворень в Коломийському районі  на 2017-2020 роки 
є підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної 
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профілактики, зменшення рівня дорічної летальності, зниження показників 
смертності, належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для 
продовження життя та поліпшення його якості. 

Шляхи та способи розв'язання проблем 
Для розв'язання проблем необхідно: 

- покращити  профілактику та  діагностику лікування хворих на рак; 
- забезпечити лікувальні заклади сучасною ендоскопічною,  

рентгенологічною апаратурою, апаратами УЗД з   повним набором датчиків;     
пересувними флюорографічними та мамологічними комплексами; 

- покращити   забезпечення  населення району,  медикаментами,     особливо 
хіміопрепаратами та предметами догляду; 

- відкриття ліжок паліативної допомоги, забезпечення ефективної адекватної 
соціальної підтримки. 

 
Очікувані результати виконання Програми 

- істотно   підвищити   рівень   поінформованості   населення   району  відносно 
ризиків виникнення раку; 

- знизити рівень задавненості даної недуги на 5-6%; 
- підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних 
новоутворень на 6-7 %; 

- знизити показники смертності орієнтовно на 6-10%; 
- забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку  хворим на рак ; 

 

- знизити рівень дорічної летальності від раку  орієнтовно на 4-5%; 
- забезпечити якість надання симптоматичної допомоги даній категорії хворим. 
 

Фінансово-економічне обґрунтування 
Джерелом фінансування Програми є районний бюджет, а також інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством.  
 
 

Головний лікар  
КЗ КРР «КРЦ ПМСД»                     Б.Джалапин  
 
Головний лікар  
Коломийської ЦРЛ                               І.Садов’як   
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ЗАХОДИ 
 на виконання  Програми  покращення   діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень в Коломийському районі  

на 2017-2020 роки 
№  
з/п 

Найменування заходу  Виконавець  Термін 
виконання, 

роки 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. 
грн. 

Очікувані результати 

роки всього 
1 2 3 4 5 6 7 
1.  Залучити засоби масової 

інформації, навчальні заклади і 
громадські організації до 

інформування населення району з 
питань профілактики, раннього 

виявлення та лікування раку  

КЗ КРР «КРЦ 
ПМСД», 

Коломийська ЦРЛ, 
Коломийська РДА 

2017-2020 2017-2020, в т.ч: 
2017 
2018 
2019 
2020 

40 
10 
10 
10 
10 

Підвищення 
онкограмотності 

населення 

2 Запровадження та удосконалення  
скринінгових програм у роботі 

лікувально-профілактичних 
закладів з метою раннього 
виявлення передпухлинних 

захворювань та раку 

Коломийська ЦРЛ, 
Коломийська РДА 

2017-2020 2017-2020, в т.ч: 
2017 
2018 
2019 
2020 

40 
10 
10 
10 
10 

Зниження 
занедбаності  на 5-7% 

та збільшення 
п’ятирічного 

виживання на 7-8% 

3 Забезпечити повноцінну роботу 
оглядових, мамологічних та 

кабінетів патології шийки матки 
ЛПЗ району шляхом їх комплектації 
відповідно до табелів  оснащення та 

кваліфікованими кадрами 

КЗ КРР «КРЦ 
ПМСД», 

Коломийська ЦРЛ, 
Коломийська РДА 

2017-2020 2017-2020, в т.ч: 
2017 
2018 
2019 
2020 

80 
20 
20 
20 
20 

Зниження 
занедбаності на 5-7% 

4 Оснащення сучасною апаратурою 
пересувним флюорографом та 

мамографом  

Коломийська ЦРЛ  2017-2020 2017-2020 Визначається  
виходячи з 

наявних коштів 

 

5 Технічне та профілактичне  
обслуговування медобладнання 

Коломийська ЦРЛ  2017-2020 2017-2020, в т.ч: 
2017 
2018 
2019 
2020 

200 
50 
50 
50 
50 

Підвищення якості 
роботи медичного 

обладнання 
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6 Забезпечення реактивами для 
проведення біопсії та 

патогістологічних досліджень 

Коломийська ЦРЛ 2017-2020 2017-2020, в т.ч: 
2017 
2018 
2019 
2020 

40 
10 
10 
10 
10 

 

7 Забезпечення хіміотерапевтичними 
середниками для лікування 

онкологічних хворих в 
амбулаторних умовах 

КЗ КРР «КРЦ 
ПМСД»  

2017-2020 2017-2020, в т.ч: 
2017 
2018 
2019 
2020 

200 
50 
50 
50 
50 

Продовження життя 
онкологічних хворих 

8 Відкрити та застосувати в роботі 
ЛПЗ кабінети теле медицини для 

ранньої діагностики 
онкозахворювань 

Коломийська ЦРЛ,  2017-2020 2017-2020 Визначається  
виходячи з 

наявних коштів 

Поліпшення якості 
надання допомоги 

онкологічним хворим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


