
 

 

 

  
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Третя сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  23 грудня 2020 року                                     № 62 

 

Про  затвердження  міської  

програми та Положення щодо  

боротьби  з  онкологічними  

захворюваннями на 2021  рік  

 

       Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити  Програму  боротьби з онкологічними захворюваннями на  

2021 рік.  (додається) 

 

 2. Затвердити Положення про призначення і виплату одноразової 

грошової допомоги мешканцям Помічнянської громади, що мають онкологічні 

захворювання (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                               рішенням  міської ради  

                                                                                                  від 23.12.2020 року № 62  

 

П р о г р а м а  

 боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021 рік 

 

1. Загальні положення 

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями  на  2021  рік  

(далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями». 

Злоякісні новоутворення на сьогодні є однією із найнебезпечніших медико-

біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку в Україні це захворювання 

виявляється у 180 тисяч осіб, помирає від раку майже 90 тисяч осіб, з яких 35 % – 

хворі працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань 

залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після 

встановлення діагнозу (близько 40 %).  У розвинених країнах цей показник не 

перевищує 30 %. На сьогодні в Україні проживає понад 860 тисяч осіб, які перенесли 

онкологічне захворювання. Рівень захворюваності та смертності від раку постійно 

підвищується через несприятливу екологічну ситуацію. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

  Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є: 

підвищення рівня захворюваності на злоякісні пухлини, показника занедбаності, 

смертності від злоякісних пухлин та летальності до року. Захворюваність і смертність 

від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та 

значним старінням населення. Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і 

кожна п’ята жінка може захворіти на рак. Рак є причиною більш, як 13 усіх летальних 

випадків і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням, 

33 % померлих від раку – особи працездатного віку. 

             У структурі захворюваності провідні п’ять місць займають злоякісні пухлини 

шкіри, легенів, молочної залози, шлунка і прямої кишки. У чоловіків – злоякісні 

пухлини легенів, шкіри, шлунка, передміхурової залози і прямої кишки. У жінок – 

молочної залози, шкіри, тіла і шийки матки, шлунка. Через недостатнє фінансування 

галузі, низький рівень оснащення діагностичною апаратурою лікувально-

профілактичних закладів, низьку онкограмотність населення значна кількість 

онкохворих діагностується в запізнілих стадіях і, як наслідок, отримує затратне і 

малоефективне лікування, залишається високим відсоток онкологічних хворих, які 

помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. Особливо гостро 

стоїть питання  раннього діагностування  і ефективного лікування дитячих 

онкозахворювань. 

 Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, 

свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність здійснення 

заходів  не тільки закладами охорони здоров’я, але й установами  науки, освіти, 

культури. Комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми зберігається і тривалий 

час  і буде актуальним та потребуватиме розвитку й удосконалення.  



 

 

 

 

3.  Мета програми 

 

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з 

профілактики злоякісних новоутворень, якості профілактики онкологічних 

захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, підвищення 

показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають 

протягом року після встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень 

окремих локалізацій.    

Шляхами розв’язання проблеми є удосконалення проведення онкологічних 

профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з 

передпухлинною патологією в КНП «Помічнянська міська лікарня» 

Добровеличківського району Кіровоградської області та КНП Помічнянському центрі 

первинної медико-санітарної допомоги виконавчого комітету Помічнянської міської 

ради, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та 

впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики,  

лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення. 

                                  

Для розв’язання проблеми необхідно: 

 

-  забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, 

шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та 

диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями; 

-  забезпечити залучення   громадських організацій, закладів освіти, культури, 

профспілкових комітетів підприємств до широкого інформування населення з питань 

профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних 

захворювань, запровадити тематичні лекції у закладах культури, освіти, на 

підприємствах; 

  -  удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та 

членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи; 

    - удосконалити систему охорони здоров’я з метою забезпечення оздоровлення, 

диспансерного спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною 

патологією; 

- забезпечити надання  адресних грошових виплат дітям з онкозахворюваністю, 

дітям, які перенесли онкологічне захворювання та онкохворим, що потребують 

негайного оперативного  втручання, з бюджету  міської ради в межах наявних коштів. 

 

5. Фінансування 

 

Фінансування програми відбувається  в межах коштів, передбачених  в 

міському бюджеті або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

 

_______________________ 
    

 

 



                                                                                                                                                                                                     

     Затверджено 

                                                                                                       рішенням  міської ради 

                                                                                                  від 23.12.2020 року № 62   

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про призначення і виплату грошової допомоги мешканцям  

Помічнянської громади, що мають онкологічні захворювання 
 

1. Положення про призначення і виплату грошової допомоги мешканцям 

Помічнянської громади, що мають онкологічні захворювання, розроблено на 

виконання Програми боротьби з онкозахворюваністю на 2021 рік. 

Дане положення визначає порядок призначення та виплати грошової допомоги  

мешканцям Помічнянської громади, які мають онкологічні захворювання.  

2. Грошова  допомога двічі на рік у розмірі по 20 000 грн. може призначатися 

дітям до 18 років, які разом з батьками, або особами, що їх замінюють, проживають і 

зареєстровані на території Помічнянської громади. Призначення грошової  допомоги 

дітям, що мають онкологічні захворювання, здійснюється Помічнянською міською 

радою раз у півріччя відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України. 

3. Підставою для призначення грошової допомоги дітям, що мають онкологічні  

захворювання є : 

- заява одного з батьків, або осіб, що їх замінюють на ім’я міського голови; 

- копії медичних документів, що підтверджують онкологічне захворювання 

дитини та період стаціонарного лікування поточного року (перше чи друге півріччя); 

- копія свідоцтва про народження дитини та паспорта (за наявності 1,2,11 стор); 

- копія паспорта одного з батьків, або осіб, що їх замінюють (1,2,11 стор); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одного з батьків, або 

осіб, що їх замінюють. 

Міська рада сприяє заявникам щодо здійснення копіювання зазначених 

документів. 

4. Грошова  допомога двічі на рік у розмірі по 2000 грн. призначається 

мешканцям, які постійно проживають та зареєстровані на території Помічнянської 

громади. Призначення вищевказаної допомоги на лікування онкологічних 

захворювань, здійснюється Помічнянською міською радою раз у півріччя відповідно 

до ст. 91 Бюджетного кодексу України. 

5. Підставою для призначення грошової допомоги мешканцям                    

Помічнянської громади, що мають онкологічні  захворювання є : 

- заява на ім’я міського голови; 

- копії медичних документів, що підтверджують наявність онкологічного 

захворювання та необхідність радикального оперативного втручання, або 

застосування хіміотерапії поточного року (перше або друге півріччя); 

- копія паспорта (1, 2, 11 стор.); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

Міська рада сприяє заявникам щодо здійснення копіювання зазначених 

документів. 

6. Виплата грошової допомоги мешканцям Помічнянської громади, що мають 

онкологічні  захворювання здійснюється Помічнянською міською радою за рахунок 

коштів міського бюджету через відділення Укрпошти за місцем проживання 

одержувача допомоги, або через установи банків шляхом перерахування коштів на 

особові рахунки заявників. 

________________________ 


