
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Києво-Святошинської районної 
 Програми «Онкологія» на 2012-2016 роки 

 
 
 

 Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в  Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
 1. Затвердити   Києво-Святошинську   районну   Програму   «Онкологія»  на  
2012-2016 роки» (додається). 
 
 2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні 
врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних комісій 
районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання на сесії. 
 
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 
 

 
 

 

                 Голова ради                                     В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
28 серпня 2012 року 
№ 241-19-VІ 



   Затверджено 
 

                                                        рішенням ХІХ сесії Києво-Святошинської  

                                                        районної ради VІ скликання 

                                                        від 28.08.2012 року  № 241-19-VІ 
 

 

 

 

 

 

 

Києво-Святошинська районна Програма «Онкологія» 

на 2012-2016 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

2012 рік 

 



 
1. Паспорт Києво-Святошинської районної Програми 

«Онкологія» на період 2012-2016 років 
 

1 Ініціатор розроблення програми Кабінет Міністрів України 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 
влади про розроблення 
Програми 

Розпорядження райдержадміністрації 
від 30 травня 2012 року  № 859 

3. Розробник програми Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району 

4. Учасник Програми Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району, районна 
державна адміністрація, 
міськсільвиконкоми 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району 

6 Термін реалізації Програми 2012-2016 роки 
7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

 

 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування ( тис.грн.) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Всього 
З місцевого 
бюджету 

78,3 298,3 58,3 58,3 58,3 551,5 

 
 

2. Загальна частина. 
Києво-Святошинська районна Програма «Онкологія» на 2012-2016 

роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію в області державної 
політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення у спеціалізованій 
онкологічній допомозі, підвищення ефективності профілактики онкологічних 
захворювань, забезпечення їх раннього виявлення та лікування, поліпшення 
якості життя онкологічних хворих. 

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших                             
медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Захворюваність і 
смертність від раку постійно зростають у зв’язку із несприятливою 
екологічною ситуацією та значним постарінням населення. Протягом життя 
кожен четвертий чоловік і кожна п’ята жінка може захворіти на рак. Рак є 
причиною більш як 15 відсотків усіх смертей і поступається за цим 



показником лише серцево-судинним захворюванням, 35 відсотків померлих 
від раку це особи працездатного віку. 

У 2011 році в районі зареєстровано 515 первинних онкологічних 
хворих, а кількість усіх онкологічних хворих в районі 4488 особи. 

Протягом 2011 року від онкологічних захворювань в районі померло 
250 хворих. 

Зростання онкологічної захворюваності серед населення району у 
зв`язку з можливістю виникнення онкологічних ефектів внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС свідчить про надзвичайну гостроту проблеми, 
необхідність включення до системи протиракової боротьби не тільки 
онкологічних, а й інших лікувальних закладів, а також установ та закладів 
району усіх галузей економіки, науки, освіти, культури, засобів масової 
інформації. 

Матеріально-технічна база онкологічних закладів області за останні 
роки значно покращилась, але залишається недостатньою, забезпеченість 
онкологічними ліжками на одну тисячу вперше виявлених хворих становить 
43,3 ліжок, що значно менше, ніж в інших х областях України. Населення 
недостатньо інформоване про необхідність проходження скринінгу на 
найбільш поширені онкологічні захворювання, що призводить до пізнього 
звернення за допомогою. 
 

3. Мета програми. 
Метою програми є зниження смертності, зменшення кількості 

первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення 
умов для проходження та поліпшення якості життя онкологічних хворих, 
шляхом підвищення ефективності заходів з профілактики, а саме контролю 
санітарно-епідеміологічної служби за вмістом канцерогенів у 
навколишньому  середовищі та харчових продуктах і питній воді, а також 
раннього виявлення та  лікування онкологічних захворювань. 
 

4. Основні завдання Програми: 
- підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології та 

профілактики злоякісних новоутворень; 
- поліпшення своєчасної та ранньої діагностики раку, підвищення з цією 

метою кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення  
захворювання, забезпечення лікування хворих на рак у спеціалізованих 
онкологічних закладах; 

- забезпечення онкологічних хворих необхідними лікарськими засобами; 
- постійний моніторинг рівня захворюваності населення на рак та стану 

надання онкологічної допомоги населенню; 
- впровадження сучасних інформаційних технологій для оцінки 

ефективності протиракових заходів; 
- організація онкологічної допомоги, діагностики, лікування та 

реабілітації онкологічних хворих. 
 



5. Фінансове забезпечення Програми. 
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також 
заінтересованих суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, 
громадських та міжнародних організацій, інших джерел, незаборонених 
законодавством. 

 
 

6. Правова база. 
Закон України від 23.12.2009 № 1794-VI «Про затвердження 

Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року» 

Наказ МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та 
типові штати закладів охорони здоров’я». 

Наказ МОЗ України від 17.09.2007 № 554 «Про затвердження 
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія». 
 

7. Прогноз результатів виконання Програми. 
Виконання заходів дасть змогу: 

- забезпечити зниження на 10 відсотків рівня захворюваності на 
злоякісні новоутворення деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки 
матки, передміхурової залози ); 

- підвищити до 65-70 відсотків рівень одужання; 
- збільшити на 10 відсотків кількість виявлення онкологічних 

захворювань на ранніх стадіях; 
- підвищити рівень обізнаності населення щодо ризиків онкологічних 

захворювань; 
- знизити на 10 відсотків показники смертності від злоякісних 

новоутворень та рівень смертності протягом першого року захворювання; 
- забезпечити доступну безоплатну медичну допомогу та ефективну 

соціальну підтримку онкологічних хворих; 
- створити систему симптоматичної допомоги онкологічним хворим у 

термінальних стадіях; 
- поліпшити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну та 

соціальну допомогу онкологічним хворим. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Заходи Києво-Святошинської районної Програми «Онкологія» 



на 2012-2016 роки 

№ 
п/п 

Зміст заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Формування переліку осіб, що 
належать до груп підвищеного 
ризику, з метою їх 
оздоровлення, диспансерного 
спостереження та своєчасного 
лікування. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування 

2. Забезпечити раннє виявлення 
злоякісних пухлин в закладах 
охорони здоров’я, що надають 
первинну медико-санітарну 
допомогу шляхом підвищення 
ефективності профілактичних 
медичних оглядів населення та 
диспансерного спостереження 
за хворими з передпухлинними 
захворюваннями. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування 

3. Запровадити скринінгові 
програми в роботі лікувально-
профілактичних закладів з 
метою раннього виявлення 
передпухлинних захворювань і 
злоякісних новоутворень, 
зокрема шийки матки, 
молочної залози та інших 
локалізацій з використанням 
електронних систем 
цитологічного скринінгу. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування 

4. Завершити роботу с 
формування в лікувально-
профілактичних закладах 
мережі мамо логічних кабінетів 
та оснастити їх лікувально-
діагностичною апаратурою. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування 

5. Завершити роботу з 
формування в лікувально-
профілактичних закладах, 
мережі кабінетів патології 
шийки матки та оснастити їх 
лікувально-профілактичною 
апаратурою та виробами 
медичного призначення. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування 

6. Налагодити співпрацю з 
організаціями, що здійснюють 
контроль за рівень забруднення 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
Державний заклад «Києво-



канцерогенними речовинами 
навколишнього природного 
середовища та здійснювати 
заходи щодо мінімізації 
викидів канцерогенних 
речовин в навколишнє 
середовище. 

Святошинська районна 
санітарно-епідемічна станція», 
органи місцевого 
самоврядування 

7. Залучити засоби масової 
інформації, навчальні заклади і 
громадські організації до 
інформування населення з 
питань профілактики, раннього 
виявлення та ефективного 
лікування онкологічних 
захворювань. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
управління інформації та 
зв’язків з громадськістю, 
органи місцевого 
самоврядування 

8. Залучити комунальні 
телерадіокомпанії до створення 
щомісячних теле - та 
радіопередач з питань 
профілактики та раннього 
виявлення онкологічних 
захворювань та сприяти 
запровадженню тематичних 
публікацій і матеріалів у 
періодичних виданнях. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
управління інформації та 
зв’язків з громадськістю, 
органи місцевого 
самоврядування 

9. Забезпечити своєчасне 
виявлення раку на всіх рівнях 
надання медичної допомоги 
населенню шляхом підвищення 
онкологічної грамотності та 
настороженості лікарів. 

2012-2016 ЦРЛ Києво-Святошинського 
району, райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування 

 

 


