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Рішення Миколаївської 
обласної ради  

від 12 квітня 2018 року №2 
«Про внесення змін до 

обласної Програми  боротьби 
з онкологічними 

захворюваннями на період до 
2016 року, строк дії якої 

продовжено на період  
до 2019 року включно» 

План 2019 року План на  
01.01.2020 

Виконання 2019 року 
станом на 01.01.2020р. 

(касові видатки) 

31 860,000 31 860,000 31 808,000 
  



Показник онкологічної захворюваності населення по області знизився в розрахунку на 100 
тисяч населення і становить:  за 2018 рік – 392,5  за 2019 рік –288,7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відсоток активного виявлення онкологічних захворювань, при проведенні 
профілактичних медичних оглядів склав: 2018 рік – 39,6%, 2019 рік – 33,4% 



Відсоток онкохворих, що 
вчасно отримали спеціальне 
лікування в умовах 
облонкодиспансеру в 2018 р. 
склав 72,1%, За підсумками 9 
місяців 2019 р. цей показник 
склав 70,7%, що на рівні 
показника за 9 місяців 2018 р. 
(70,7%). 
 

Показник смертності громадян, хворих 
на злоякісні новоутворення, в розрахунку 
на 100 тисяч населення, за підсумками 
роботи в 2018 р. склав 132,6,  
Показник смертності з причини 
онкологічних захворювань за підсумками 
9 місяців 2019 р. склав 118,5 на 100 тис. 
населення, що на 31,1 % вище показника 
смертності зареєстрованого за 
підсумками 9 місяців 2018 р. (90,4,0).  

Причинами підвищення показника смертності в 2019 році є зменшення відсотку 
хворих активно виявлених при проведенні профілактичних медичних оглядів 
населення, та збільшення відсотку хворих, виявлених в занедбаних стадіях 
злоякісного новоутворення (2017 р. - 16,1%, 2018 р. - 17,0%, 9 міс. 2018 р. - 17,4%, 9 міс. 
2018 р. - 18,3%). 



Мета проведення Днів відкритих дверей: проведення 
профілактичних медичних оглядів населення, направлених на раннє 
виявлення візуальних форм онкологічних захворювань, проведення 
санітарно - просвітницької роботи, пропаганди здорового способу 
життя тощо. 

04.02.2019  р. в закладах охорони здоров'я області,  у т. ч.  в 
облонкодиспансері, організовано та проведено День відкритих 
дверей присвячений Всесвітньому дню боротьби проти раку.  

10.04.2019 р. в закладах охорони здоров'я області,  у т.ч. в 
облонкодиспансері, організовано та проведено День відкритих 
дверей, присвячений Всесвітньому дню меланоми.  

На 18 жовтня в закладах охорони здоров'я області,  у т. ч.  в 
облонкодиспансері заплановано провести Всеукраїнський день 
боротьби з раком молочної залози. 

Під час проведення заходу медичними працівникам: проконсультовано лікарями 9775 осіб, онкологічна та 
передпухлинна патологія виявлена у 607 особи. 

Під час проведення заходу медичними працівниками: проконсультовано 7147 осіб, онкологічна та 
передпухлинна патологія шкіри виявлена у 75 осіб. 



ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ 
БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

Загальний обсяг призначень за Програмою склав 1 880,0 тис.грн., 
профінансовано 1 875,9 тис.грн., що складає 99,8% від затверджених 
асигнувань. 

Фінансування з бюджетів міст та районів області 
на виконання заходів міських та районних 
Програм боротьби з онкологічними 
захворюваннями, 
затверджених рішеннями відповідних сесій 
місцевих рад, за підсумками 9 міс. 2019 р. 
склало 494,3 тис. грн. 

У тому числі м. Первомайськ - 
138,2 тис. грн., райони області: 
Березанський - 10,0 тис. грн., 
Березнігуватський - 15,4 тис. грн., 
Веселинівський - 72,7 тис. грн., 
Врадіївський - 8,0 тис. грн.., 
Доманівський - 19,0 тис. грн., 
Кривоозерський - 179,2 тис. грн.., 
Миколаївський - 51,8 тис. грн. 
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РОЗШИФРОВКА ВИКОНАННЯ 2019 РОКУ, СТАНОМ НА 01.01.2020.: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Миколаївський обласний онкологічний диспансер 

"Придбання обладнання 
і предметів 

довгострокового 
користування" = 1 859,0 

тис.грн. - придбано 
ендоскопічну систему 

для малоінвазивної 
хірургії 

Придбання обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування" = 3 559,0 

тис.грн. - придбання 
системи рентгенівської 

діагностичної С-подібної 
Symbol 5R9 

Придбання обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування" = 23 

960,0 тис.грн. - 
придбання 

радіотерапевтичнного 
комплексу для 

брахітерапії 
"Multisource HDR" 

Придбання обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування" = 2 700 
тис.грн. - придбання 
джерела іонізуючого 

випромінювання Со-60 
для гамма-

терапевтичного апарату  
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