
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Києво-Святошинської районної програми  

«Цукровий та нецукровий діабет» 
на 2013 рік 

 
 

 
Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши подання райдержадміністрації, районна рада  
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Києво-Святошинську районну програму «Цукровий та нецукровий 
діабет» на 2013 рік (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 
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1. Паспорт Києво-Святошинської районної програми 
 „Цукровий та нецукровий діабет” на 2013 рік 

 
1.  Ініціатор розроблення Програми Головне управління 

охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про розроблення 
Програми 

 

3.  Розробник Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського району  

4.  Відповідальний виконавець Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського району 

5.  Учасники Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського району, 
райдержадміністрація, 
органи місцевого 
самоврядування  

6.  Термін реалізації Програми 2013 рік 
7.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Загальна частина 
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Києво-Святошинська районна програма „Цукровий та нецукровий діабет” 

на 2013 рік (далі - Програма) спрямована на реалізацію в області державної 
політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення у 
спеціалізованій діабетологічній допомозі, підвищення ефективності 
профілактики цукрового та нецукрового діабету, забезпечення їх раннього 
виявлення та лікування, поліпшення якості життя онкологічних хворих. 
Програма розроблена в зв’язку з нагальною потребою продовження заходів, 
направлених вирішення проблем діагностики та лікування цукрового та 
нецукрового діабету. Термін дії попередньої аналогічної обласної програми 
закінчується у 2012 році, а термін дії Державної цільової програми „Цукровий 
діабет” на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.08.2009 № 877, продовжується до 2013 року.  

Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років в рамках 
Програми, сприяв розвитку ендокринологічної служби, покращенню медичної 
допомоги хворим на цукровий діабет, підвищенню рівня діагностики діабету та 
профілактики його ускладнень. Надзвичайно важливим є забезпечення 
спеціальним лікуванням також хворих на нецукровий діабет. В районі на 
теперішній момент на обліку знаходяться 696 пацієнтів з цукровим діабетом, 
залежних від прийому препаратів інсуліну, та 13 пацієнти з нецукровим 
діабетом, залежних від прийому препаратів десмопресину. 
 

3. Мета Програми 
 

Метою Програми є покращення медичної допомоги хворим на цукровий 
та нецукровий діабет, скорочення витрат від тимчасової та постійної 
непрацездатності, зменшення кількості ускладнень, що призводять до 
інвалідності та смерті. 
 

4. Основні завдання Програми 
 

- підвищення рівня обізнаності населення з питань профілактики 
цукрового та нецукрового діабету; 

- поліпшення своєчасної та ранньої діагностики цукрового та нецукрового 
діабету, підвищення з цією метою кваліфікації медичних працівників з питань 
раннього виявлення захворювань, забезпечення лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет; 

- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет необхідними 
лікарськими засобами; 

- постійний моніторинг рівня захворюваності населення на цукровий та 
нецукровий діабет та стану надання діабетологічної допомоги населенню; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій для оцінки 
ефективності протидіабетичних заходів; 
- організація діабетологічної допомоги, діагностики, лікування та реабілітації 
хворих на цукровий та нецукровий діабет. 
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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, не заборонених законодавством. 
 

6. Правова база 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 877 „Про 
затвердження Державної цільової програми „Цукровий діабет” на 2009-2013 
роки”; 

Наказ МОЗ від 27.07.1998 № 226 „Про затвердження Тимчасових 
галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-
лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в 
лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів 
діагностичних досліджень, лікувальних заходів і критерії якості лікування 
дітей”; 

Наказ МОЗ України від 23.02.2000 №33 „Про штатні нормативи та типові 
штати закладів охорони здоров’я”; 

Наказ МОЗ України від 03.02.2009 № 55 „Про затвердження протоколів 
лікування дітей з ендокринними захворюваннями”; 

Наказ МОЗ України від 22.05.2009 № 356 „Про затвердження протоколів 
надання медичної допомоги за спеціальністю „Ендокринологія”; 

Наказ МОЗ України від 05.08.2009 № 574 „Про затвердження протоколів 
надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринними захворюваннями”. 
 

7. Прогноз результатів виконання Програми 
 

Зменшення прямих та непрямих витрат, пов’язаних із захворюваністю, 
інвалідністю, лікуванню осіб з діабетом та його ускладненнями. Створення 
умов для зниження рівня захворюваності населення на цукровий діабет. 
Зменшення на 30% відсотків кількості тяжких діабетичних ускладнень.  
Створення умов для збереження працездатності та поліпшення умов лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет, збільшення тривалості їх життя. 
 
 
 
 
 
 

8. Заходи Києво-Святошинської районної  програми 
 „Цукровий та нецукровий діабет” на 2013 рік 
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№ 
п/п Найменування заходу 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1.  

Забезпечити 100 відсоткове 
охоплення диспансерним 
наглядом хворих на 
цукровий діабет та його 
ускладнення 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування  

2.  

Забезпечити безкоштовно 
усіх хворих на цукровий 
діабет інсуліном високої 
якості та 
високоефективними 
пероральними 
цукрознижуючими 
препаратами, хворих на 
нецукровий діабет - 
препаратами десмопресину 
та дітей із лабільним 
перебігом цукрового 
діабету - препаратами 
глюкагону 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

3.  Забезпечити навчання 
хворих на цукровий діабет 
методам контролю за 
вмістом цукру в крові 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

4.  Забезпечити безкоштовно 
дітей та вагітних жінок, 
хворих на цукровий діабет 
засобами, необхідними для  
здійснення самоконтролю 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району,райдержадміністрація 
органи місцевого 
самоврядування 

5.  Забезпечити хворих на 
цукровий діабет дорослих 
та інвалідів з дитинства 
засобами самоконтролю 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

6.  Впровадити ефективне 
лікування хворих на 
цукровий діабет та його 
ускладнення сучасними 
методами на усіх рівнях 
надання медичної допомоги 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 
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7.  Продовжити роботу над 
державним реєстром хворих 
на цукровий діабет, 
проводити довгостроковий 
моніторинг стану їх 
здоров’я 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

8.  Забезпечити заклади 
охорони здоров’я області 
необхідними засобами 
лікування та діагностики 
ендокринологічних хворих, 
ендокринологічні установи 
– засобами діагностики 
ендокринних захворювань, 
необхідним лабораторним 
устаткуванням 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

9.  Забезпечити всі лікувальні 
заклади області лікарями -             
ендокринологами згідно з 
штатними нормативами, 
врахувавши необхідність 
безперервного 
спостереження за хворими в 
стаціонарних умовах 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

10.  Забезпечити середнім 
медичним персоналом 
школи самоконтролю для 
хворих на цукровий діабет 
для вдосконалення їх 
роботи  /ввести додаткову 
штатну одиницю/ 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району,райдержадміністрація 
органи місцевого 
самоврядування 

11. Запровадити в межах 
програми підвищення 
кваліфікації медичних 
працівників різних 
спеціальностей / в тому 
числі і середніх медичних 
працівників/ семінарські 
заняття та науково-
практичні  конференції з 
питань діагностики та 
сучасних методів лікування 
цукрового діабету 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

12. Висвітлювати 
щоквартально в засобах 
масової інформації питання 
діагностики цукрового 
діабету та профілактики 
його ускладнень 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 
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13. Забезпечити наявність в 
лікувально – 
профілактичних закладах 
області пам’яток, плакатів 
та листівок з інформацією 
про цукровий діабет 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 

14. Продовжити 
співробітництво з 
науковими організаціями з 
впровадження нових 
методів лікування хворих на 
цукровий діабет 

 
2013 рік 

Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, 
райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування 
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9. Обсяги фінансування заходів Києво-Святошинської районної 
програми „Цукровий та нецукровий діабет” на 2013 рік  

 

№ 
п/п Найменування заходу Обґрунтування Фінансування 

Фінансування 
за роками 
(тис. грн.) 

2013 

Всього 
(тис. грн.) 

 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечити 100 відсоткове охоплення 
диспансерним наглядом хворих на цукровий 
діабет та його ускладнення 

Забезпечення 
диспансеризації 
контингенту хворих на 
цукровий діабет та 
заходів профілактики 
цього захворювання 

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий    центральне 
Інші     

2.    Забезпечити безкоштовно усіх хворих на 
цукровий діабет інсуліном високої якості та 
високоефективними пероральними 
цукрознижуючими препаратами, хворих на 
нецукровий діабет - препаратами 
десмопресину та дітей із лабільним 
перебігом цукрового діабету - препаратами 
глюкагону, у тому числі: 

Забезпечення життєво 
необхідними 
лікарськими засобами 
хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 

Бюджет, всього   
Державний   
Обласний   
Місцевий  центральне 

Інші   

- Інсулін 

  

Бюджет, всього   
 Державний   
 Обласний   
 Місцевий    центральне 
 
 
 

Інші     



 10

1 2 3 4 5 6 
  - Пероральні цукрознижуючі препарати Бюджет, всього 258,7 258,7 
 Державний   
 Обласний   
 Місцевий   
 Інші     
 
 
- Препарати десмопресину 

 
Бюджет, всього   

 Державний     
 Обласний   
 Місцевий 78,3   78,3 
 Інші     
- Препарати глюкагону Бюджет, всього   
 Державний   
 Обласний   
 Місцевий  12,3 12,3  
 Інші     

3. Забезпечити навчання хворих на цукровий 
діабет методам   контролю за вмістом цукру 
в крові. 
 
 
 
 

Забезпечення 
можливості постійного 
самоконтролю хворих 
на цукровий діабет за 
станом свого здоров’я  

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     
Інші 
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4. 

Забезпечити безкоштовно дітей та вагітних 
жінок, хворих на цукровий діабет засобами, 
необхідними для  здійснення самоконтролю. 

Забезпечення 
можливості постійного 
самоконтролю хворих 
на цукровий діабет за 
станом свого здоров’я   

Бюджет, всього   
Державний   
Обласний     
Місцевий  9,5 9,5  
Інші   

5. Забезпечення хворих на цукровий діабет 
дорослих та інвалідів з дитинства засобами 
самоконтролю 

Забезпечення 
можливості постійного 
самоконтролю хворих 
на цукровий діабет за 
станом свого здоров’я   

Бюджет, всього   
Обласний   
Місцевий 2,7  2,7  
Інші     

6. Впровадити ефективне лікування хворих на 
цукровий діабет та його ускладнення 
сучасними методами на усіх рівнях надання 
медичної допомоги. 

Забезпечення 
своєчасного та 
ефективного надання 
медичної допомоги 
хворим на цукровий 
діабет  

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     
інші     

7. Продовжити роботу над державним 
реєстром хворих на цукровий діабет, 
проводити довгостроковий моніторинг 
стану їх здоров’я. 

Забезпечення 
постійного моніторингу 
стану здоров’я хворих 
на цукровий діабет та 
ведення їх державного 
реєстру  

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     

Інші     
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8. Забезпечити заклади охорони здоров’я 

області необхідними засобами лікування та 
діагностики ендокринологічних хворих, 
ендокринологічні установи – засобами 
діагностики ендокринних захворювань, 
необхідним лабораторним устаткуванням, у 
тому числі: 
 

Забезпечення 
своєчасного та 
ефективного надання 
медичної допомоги 
хворим на цукровий 
діабет   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Придбати прилад  

Бюджет, всього   
Державний   
Обласний   

Місцевий    

- Забезпечення закладів охорони здоров’я 
витратними матеріалами до біохімічних 
аналізаторів для визначення глюкози крові 

Бюджет, всього   
Державний     
Обласний     
Місцевий 198,6 198,6 
Інші     

- Оснащення закладів охорони здоров’я 
приладами для вимірювання 
глікозильованого гемоглобіну 
інсулінозалежним пацієнтам  та витратними 
матеріалами до них 

Бюджет, всього   

Державний   
Обласний   
Місцевий  центральне 
Інші   

- Забезпечення закладів охорони здоров’я 
візуальними тест-смужками з метою 
швидкого визначення цукру в крові у 
хворого на цукровий діабет або при підозрі 
на нього. 

Бюджет, всього   
Державний   
Обласний 
     

Місцевий 
    центральне 

Інші     
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- Оснащення закладів охорони здоров’я 
приладами для вимірювання 
мікроальбумінурії інсулінозалежним 
пацієнтамта витратними матеріалами  
до них                   (придбати прилад) 

Бюджет, всього   

Державний   
Обласний   
Місцевий     центральне 
Інші     

9. Забезпечити всі лікувальні заклади області  
лікарями - ендокринологами згідно з 
штатними нормативами, врахувавши 
необхідність безперервного спостереження 
за хворими в стаціонарних умовах 

Забезпечення 
своєчасного та 
ефективного надання 
медичної допомоги 
хворим на цукровий 
діабет    

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     
Інші     

10. Забезпечити середнім медичним персоналом 
Школи самоконтролю для хворих на 
цукровий діабет для вдосконалення їх 
роботи  /ввести додаткову штатну одиницю/ 

Забезпечення 
своєчасного та 
ефективного надання 
медичної допомоги 
хворим на цукровий 
діабет    
 
 
 
 
 

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     
Інші     

11 Запровадити в межах програми підвищення 
кваліфікації медичних працівників різних 
спеціальностей / в тому числі і середніх 
медичних працівників/ семінарські заняття 
та науково-практичні  конференції з питань 
діагностики та сучасних методів лікування 
цукрового діабету 

 Забезпечення 
своєчасного та 
ефективного надання 
медичної допомоги 
хворим на цукровий 
діабет   

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     
Інші     
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12 Висвітлювати щоквартально в засобах 

масової інформації питання діагностики 
цукрового діабету та профілактики його 
ускладнень 

 Забезпечення 
профілактики 
цукрового діабету 
шляхом впровадження 
засад здорового 
способу життя та 
інформування 
населення щодо 
ранньої діагностики 
цього захворювання 

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     

Інші     
13. Забезпечити наявність в лікувально-

профілактичних закладах області пам’яток, 
плакатів та листівок з інформацією про 
цукровий діабет 

 Забезпечення 
профілактики 
цукрового діабету 
шляхом впровадження 
засад здорового 
способу життя та 
інформування 
населення щодо 
ранньої діагностики 
цього захворювання 

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     

Інші     
14. Продовжити співробітництво з науковими 

організаціями з впровадження нових 
методів лікування хворих на цукровий 
діабет 

Забезпечення 
своєчасного та 
ефективного надання 
медичної допомоги 
хворим на цукровий 
діабет, впровадження 
новітніх технологій та 
засобів лікування цього 
захворювання  

Бюджет, всього За рахунок загальних 
асигнувань 

Державний     
Обласний     
Місцевий     
Інші     

  Всього   

Бюджет, всього   
Державний   
Обласний   
Місцевий 560,1 560,1 
Інші   
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10. Розрахунки коштів, необхідних для виконання 
заходів Києво-Святошинської районної програми  

„Цукровий та нецукровий діабет” на 2013 рік 
 

№ 
п/п Найменування заходу 

Матеріали та 
обладнання та 

інше, 
необхідне для 

виконання 

Кількість 
Ціна  
за од. 
(грн.) 

Сума за  
1 рік 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечення закладів 

охорони здоров'я 
візуальними тест-
смужками з метою 
швидкого визначення 
цукру в крові у хворого 
на цукровий діабет або 
при підозрі на нього. 
 

тест-смужки  2,4 Централі 
зовано 

2. Забезпечення закладів 
охорони здоров’я 
витратними 
матеріалами до 
біохімічних 
аналізаторів для 
визначення глюкози 
крові. 
 

реактиви 
(кількість 

досліджень) 

124117 1,6 198,6 

3. Забезпечення хворих на 
цукровий діабет 
препаратами інсуліну. 

інсулін 696 (хворих) 2600 
(вартість 
лікування 

одного 
хворого) 

Централі 
зовано 

4. Забезпечення хворих на 
цукровий діабет II типу 
таблетованими 
цукрознижуючими 
препаратами. 
 

таблетки 2695 960 
(вартість 
лікування 
на одного 
хворого) 

258,7 

5. Забезпечення дітей із 
лабільним перебігом 
цукрового діабету, 
частими гіпоглікеміями 
препаратами глюкагону 
для профілактики 
розвитку 
гіпоглікемічних  станів. 
 

глюкагон 39 316,0 12,3 

6. Забезпечення дітей 
віком до 18 років 
витратними 
матеріалами до 
індивідуальних 
глюкометрів. 
 
 

тест-смужки 468 3,8 1,8 
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7. Забезпечення дітей 

віком до 18 років та 
вагітних, які вперше 
захворіли хворих на 
цукровий діабет, 
комплектами 
глюкометрів 

комплекти 
(глюкометр 

+тест-смужки 

4 1920 7,7 

8. Забезпечення хворих на 
цукровий діабет 
дорослих та інвалідів з 
дитинства засобами 
самоконтролю 

тест-смужки 696 3,8 2,7 

9. Оснащення закладів 
охорони здоров’я 
приладами для 
вимірювання 
глікозильованого 
гемоглобіну  
інсулінозалежним 
пацієнтам та 
витратними 
матеріалами до них 
 

Придбати 
прилад 

  Централізо
вано 

10. Оснащення закладів 
охорони здоров’я 
приладами для 
вимірювання мікро 
альбумінурії 
інсулінозалежним 
пацієнтам та 
витратними 
матеріалами до них 
 

Придбати 
прилад  

  Централізо
вано 

11. Забезпечення хворих на 
нецукровий діабет 
препаратами 
десмопресину 

уропрес 
(флакони) 

720 85,0 61,2 

мінірін 0,1 
(таблетки) 36 упаковок 475,0 17,1 

мінірін 0,2 
(таблетки)    

 
 
 
 
 
Головний лікар 
Києво-Святошинського району      В.В. Кравченко  
 


