
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 27 січня 2023 року                                                                                               № 09/43-23 

м. Бурштин 

 

Про міську цільову програму боротьби 

з онкологічними захворюваннями на 2023-2027 роки 
 

 

Керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення 

від онкозахворювань, заслухавши та обговоривши міську цільову програму боротьби з 

онкологічними захворюваннями на 2023-2027 роки, Бурштинська міська рада вирішила 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити міську цільову програму боротьби з онкологічними захворюваннями 

на 2023-2027 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Начальнику фінансового відділу міської ради Ользі Петровській, виходячи з 

можливостей дохідної частини міського бюджету, забезпечити належне фінансування 

заходів Програми.                                     

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця головного лікаря КНП «БМЦПМСД» 

Оксану Савчин. 

4. Контроль за виконанням   рішення покласти на заступника міського  голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка та голову постійної депутатської 

комісії  з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва. 

 

 

 

  Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 

міської цільової програми боротьби 

з онкологічними захворюваннями на 2023-2027 роки 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

2. 
Розробник Програми 

 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

3. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

4. Термін реалізації Програми 
Початок: з моменту офіційного оприлюднення, 

закінчення: 31.12.2027 

5. Етапи виконання Програми 2023-2027 роки 

6. Фінансування Бюджет міста  

7. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, тис. грн. 

2023 рік – 863,0; 

2024 рік – 863,0; 

2025 рік – 863,0; 

2026 рік – 863,0; 

2027 рік - 863,0; 

 в тому числі:  

8. 
коштів місцевого бюджету, 

тис. грн. 

2023 рік – 863,0; 

2024 рік – 863,0; 

2025 рік – 863,0; 

2026 рік – 863,0; 

2027 рік - 863,0; 

 

Загальний обсяг програми – 4,315,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міська цільова програма боротьби  

з онкологічними захворюваннями на 2023-2027 роки 

 

     Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є 

злоякісні новоутворення. Щороку помирає від раку майже 100 тис. осіб, із них 35 % - 

особи працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань 

залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення 

діагнозу (40 %).  

     Злоякісні новоутворення – одна з важливих проблем охорони здоров’я в Бурштинській 

ТГ, актуальність якої визначається постійним ростом ураження населення злоякісними 

новоутвореннями, важкістю своєчасної діагностики, високою вартістю і складністю 

лікування, високим рівнем інвалідизації та смертності хворих. 

     Необхідність затвердження Програми  зумовлена тим, що недостатніми є профілактичні 

заходи, спрямовані на раннє виявлення захворювань, повільно впроваджуються сучасні 

методи діагностики онкологічних захворювань . 

 

 

Аналіз причини виникнення проблем та  

обґрунтування необхідності їх розв’язання 

 

     Проблеми, що виникли у сфері  онкології в Бурштинській ТГ, як і загалом по області, 

пов’язані з рядом таких об’єктивних та суб’єктивних факторів: 

- недостатня спрямованість медичних працівників та громадськості на раннє виявлення 

онкологічних захворювань; 

- низький рівень обізнаності із сучасними методами лікування, діагностики і  

можливостями медицини щодо забезпечення одужання переважної більшості хворих. 

     Станом на 01.12.2022 на обліку в КНП «БМЦПМСД»  знаходиться 397 хворих із 

злоякісними новоутвореннями. В динаміці  зросла кількість вперше виявлених 

онкозахворювань по Бурштинській територіальній громаді а саме за  9 місяців 2022р 

виявлено 63 хворих (проти 37 хворих у 2021 році). З 63 хворих 39,7% виявлено у пізніх 

стадіях (проти 21,6% у 2021 році). Захворюваність на 100 тис.населення складає 260,3 у 

2022 році проти 152,9 у 2021 році (обласний показник 181,2 ). За 9 місяців 2022 року у 

громаді від онкозахворювань померло 29 хворих.  

     Особлива увага приділяється візуальним формам раку (губи, ротової порожнини, 

шкіри, ока, щитовидної залози, молочної залози, шийки матки, піхви, дистального відділу 

прямої кишки, статевого члена, яєчка). Вище вказані пухлини становлять 38% від усіх 



виявлених злоякісних пухлин. З них 33% виявлені в занедбаній стадії. За 9 місяців 2022 

року у Бурштинській міській громаді зросла кількість жінок хворих  на РШМ (3 проти 1 у 

2021 році) З них 33% виявлені в занедбаній стадії та у працездатному віці (показник 

занедбаності по Бурштинській територіальній громаді 34,1 проти обласного 23,8). 

Відповідно до міжнародних рекомендацій найефективнішим способом попередження 

розвитку раку шийки матки є проведення дівчатам у віці 9-16 років вакцинації проти 

захворювань, що спричиняються вірусом папіломи людини (далі ВПЛ). За даними ВООЗ 

тільки одна доза вакцини проти ВПЛ забезпечує майже 50% захисту від цервікальних 

уражень високого ступеня – тих, які з найбільшою мірою можуть стати злоякісними, а 2 

дози – на 75 %. Відповідно до Національного  календаря профілактичних щеплень в 

Україні вакцинація від ВПЛ є рекомендованою і проводиться за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів чи власних коштів громадян. Проведення щеплень забезпечить створення 

популяційного імунітету та зведення до мінімуму рівня захворювання на РШМ.  

       Колоректальний рак (далі КРР) посідає провідні позиції серед онкологічних 

захворювань у всьому світі і відноситься до одних із найпоширеніших, являється одним  з 

небагатьох видів раку, якому можна запобігти. А в разі раннього виявлення – він 

виліковний, адже добре піддається лікуванню. За 2022рік у Бурштинській громаді на КРР 

захворіло 4 осіб, з них 25% діагностовано на пізній стадії. Основним скринінговим 

методом являється колоноскопія , проте що  стосується покращення раннього виявлення 

КРР  – аналіз калу на приховану кров (FOBT-тест)  є незамінним скринінговим методом (в 

сукупності з колоноскопією), що дає можливість запідозрити пухлинні процеси 

шлунково- кишкового тракту та не потребує спеціальної підготовки пацієнта до 

обстеження, дозволяє отримати якісний результат через 10 хвилин.  

     Рак передміхурової залози займає друге місце серед найпоширеніших чоловічих 

онкозахворювань в Україні. Кількість хворих на рак простати в країні збільшується. 

Наразі це майже 8 тисяч нових випадків щороку. Що стосується Бурштинської громади то 

за 2022рік на цю недугу захворіло у 5 разів більше чоловіків у порівнянні з 2021 роком (20 

% виявлені на пізніх стадіях). Тест на простат-специфічний антиген (ПСА)- 

високочутливий маркер раку передміхурової залози (РПЗ)  що в сукупності з 

профілактичними оглядами безумовно покращить раннє виявлення цього захворювання. 

Комплексний підхід до розв’язання проблеми онкозахворювань у громаді потребує 

розвитку та удосконалення і тривалий час буде актуальним. 

 

 

 



Мета Програми 

 

     Метою Програми є : 

- підвищення ефективності  заходів з профілактики  раку шийки матки шляхом вакцинації 

дівчат у віці 9-16р від вірусу папіломи людини; 

- підвищення якості виявлення раку простати та колоректального раку шляхом введення 

сучасної швидкої діагностики; 

- доступність безоплатної ранньої діагностики раку простати та коло- ректального раку 

для жителів громади; 

- зниження рівня дорічної летальності і загальної смертності від РПЗ ,коло-ректального 

раку  у Бурштинській ТГ; 

 

Основні завдання Програми 

 

      Основними завданнями Програми є удосконалення:  

- системи первинної профілактики  шийки матки ; 

- методів діагностики раку передміхурової залози та колоректального раку; 

- виявлення раку передміхурової залози та колоректального раку на ранніх стадіях; 

-створення рівня популяційного імунітету жіночого населення Бурштинської ТГ шляхом 

профілактичних щеплень проти ВПЛ для запобігання виникнення раку шийки матки; 

- зниження рівня захворюваності жінок на рак шийки матки. 

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку та розроблені відповідно до 

принципів доказової медицини і пов`язані з аналізом ефективності впровадження 

сучасних технологій у провідних країнах світу. 

 

Очікувані результати виконання Програми  

 

     Виконання Програми дасть змогу: 

- підвищити рівень обізнаності населення із ризиками онкологічних захворювань; 

- зберегти репродуктивне та статеве здоров`я населення Бурштинської ТГ; 

- знизити рівень захворюваності на РШМ жіночого населення Бурштинської ТГ; 

- знизити рівень загальної та первинної інвалідності в громаді; 

- підвищити рівень імунізації населення; 

- підвищити рівень середньої тривалості життя населення Бурштинської ТГ; 

- знизити  рівень загальної смертності від раку простати, шийки матки та 

колоректального раку. 

 



Фінансове забезпечення Програми 

 

     Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюватиметься в межах 

видатків, передбачених місцевим бюджетом та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

     Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми з місцевого бюджету 

визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів. 

 

 

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням  

 

     Контроль за реалізацією заходів Програми здійснюватиме КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

  

 

 

 



 

Додаток 1 до Програми 

 Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування міської цільової програми 

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2023-2027 роки 

№ 

з/

п 

Завдання Найменування 

заходу 

Відпові-дальні Строки 

виконан-ня 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. 

Загаль 

ний 

обсяг 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 Забезпечення 

своєчасного 

виявлення раку на 

первинному рівні 

надання медичної 

допомоги 

населенню шляхом 

підвищення 

онкологічної 

грамотності та 

настороженності 

лікарів КНП 

«БМЦПМСД»  

Сертифіковані 

курси ТУ, 

навчання різного 

типу: 

вебінари,конфере

нції і т.п в межах 

безперервного 

професійного 

розвитку. 

. 

Адміністра-ція  

КНП 

«БМЦПМСД» 

2023-2027 

роки 

Міський 

бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2. Проведення 

щеплень проти ВПЛ 

цільовій групі 

жіночого 

населення(вакцинац

ія проти раку 

шийки матки) 

Придбання 

вакцини від ВПЛ 

для щеплення 

дівчаток 9-16р 

КНП 

«БМЦПМСД» 

2023-2027 

роки 

Міський 

бюджет 

1,500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

3. Покращення 

ранньої діагностики 

населення за 

групами ризику на 

Придбання 

швидких тестів 

для виявлення 

прихованої крові 

КНП 

«БМЦПМСД» 

2023-2027 

роки 

Міський 

бюджет 

2,000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 



виявлення коло 

ректального раку( 

кал на приховану 

кров методом 

швидкого 

тестування) 

в калі  

4.  Залучення засобів 

масової інформації, 

навчальних закладів 

і громадських 

організацій до 

інформування 

населення з питань 

профілактики, 

раннього виявлення 

та ефективного 

лікування 

онкологічних 

захворювань та 

проведення 

інформаційно-

просвітницької 

роботи серед 

населення. 

Друк 

інформаційних 

листівок для 

пацієнтів, 

організація 

інтерв`ю та 

публікацій . 

КНП 

«БМЦПМСД» 

2023-2027 

роки 

 

2023-2027 

роки 

Міський 

бюджет 

 

 

Міський 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5. Покращення 

раннього виявлення 

раку передміхурової 

залози методом 

швидкого 

тестування на 

онкомаркер ПСА 

 

Придбання 

швидких тест-

систем для 

виявлення ПСА 

КНП 

«БМЦПМСД» 

2023-2027 

роки 

Міський 

бюджет 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

 

Всього витрати по Програмі: 

 

 

4,315,0 

 

863,0 

 

863,0 

 

863,0 

 

  
863,0 

 
863,0 



 


