
 
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 02.03.2018. № 821-20/2018 
м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до програми   
“Покращення діагностики, лікування  
та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки” 
 
 

З метою забезпечення підвищення рівня діагностики передпухлинних 
захворювань та злоякісних новоутворів населення області, відповідно до  
статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  обласна рада  

вирішила:  

1. Внести зміни до програми “Покращення діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки” (далі – Програма), 
затвердженої рішенням обласної ради від 23.09.2016. № 277-9/2016, виклавши  
у новій редакції: 

1.1. Паспорт Програми (додається). 
1.2. п. 6 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми 

(додається). 
2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (М. 

Стовбан) забезпечити неухильне виконання заходів Програми.  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови обласної ради В. Гладія і  постійну комісію обласної ради з питань 
охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк). 

 
 
 
 
Голова обласної ради Олександр Сич 



 
 

Паспорт 

програми “Покращення діагностики, лікування та  
профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”    

 
1. Ініціатор розроблення Програми: департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 
2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. 
3. Термін реалізації Програми: 2017-2020 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: 2017-2020 роки. 
5. Обсяги фінансування Програми :  39872,0 тис. гривень. 
 

 

Роки 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

районні та міські 
бюджети, бюджети 

ОТГ 
інші джерела 

2017-2020 
в т. ч. 39872,0 39872,0 

Виходячи з фінансових 
можливостей бюджету 

- 

2017 7436,0 7436,0 - 

2018 15599,0 15599,0 - 

2019 10491,0 10491,0 - 

2020 6346,0 6346,0 - 

 

6. Очікувані  результати виконання 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; 
- покращити умови перебування хворих у стаціонарі з дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм. 
 

7. Термін проведення звітності:  звіт про хід виконання Програми подається 
обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним 
кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань. 

 
 
Замовник  Програми:  
Департамент охорони здоров’я   
облдержадміністрації   М. Стовбан 
 
Керівник Програми:  
Заступник голови 
облдержадміністраці  І. Пасічняк 



 
 

Додаток до програми   
 “Покращення діагностики, лікування  

 та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки” 

 
Перелік  

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання в області програми  
“Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів  

на 2017-2020 роки”    
 

 
 
 
В.о. директора департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації           Микола Стовбан 
 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу Виконавець 

Термін 
виконання, 

роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані 
результати 

роки всього 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Технічне обслуговування та 

профілактика медобладнання 
Комунальний заклад 
“Прикарпатський 
клінічний онкологічний 
центр” 
 

2017-2020 
 

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

10548,0 
в т.ч. 
 
706,0 
6930,0 
2206,0 
706,0 

Поліпшення якості 
надання допомоги 
онкологічним хворим 


