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«ОБЛАСНА ПРОГРАМА ЗАПОБІГАННЯ ТА 
ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ТА  
СУДИНО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

НА 2018-2020 РОКИ» 



 Рішенням обласної ради затверджено  
«Обласну програму запобігання та лікування серцево-

судинних та судино-мозкових захворювань  
на 2018-2020 роки» 

 
 
 
 
 
 
 

Виконання Програми дозволить покращити рівень надання 
медичної допомоги населенню області, зокрема хворим на серцево-

судинні та судинно-мозкові захворювання, а також хворим,  
які перебувають на лікуванні у відділеннях анестезіології та 

інтенсивної терапії.  



Метою Програми 
 є підвищення ефективності заходів,  
спрямованих на: 
 
 - профілактику, діагностику та лікування 
 серцево-судинних та судинно- мозкових 
 захворювань; 
  виявлення захворювань серцево-судинної 
 системи на ранніх стадіях; 

 
 - зниження рівня захворюваності на 

серцево-судинні і судинно-мозкові 
 хвороби, інвалідності та смертності від 

їх ускладнень; 
 - збільшення тривалості і підвищення 

якості життя; 
 - захист прав громадян на охорону 

здоров'я. 



Виконання Програми дасть змогу: 
 
 - підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів 

ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та 
способів їх корекції; 

 - досягти суттєвого покращення якості діагностики та лікування 
пацієнтів; 

 - покращити спеціалізовану комплексну профілактику та 
лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; 

 - знизити рівень захворюваності на серцево-судинні та судинно- 
мозкові захворювання; 

 - зменшити рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево- 
судинними і судинно-мозковими захворюваннями у 
працездатному віці; 

 - збільшити середню тривалість та якість життя населення 
області. 



Джерелом фінансування Програми є кошти медичної субвенції 
обласного бюджету та місцевих бюджетів області, а також інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації 

заходів Програми можуть бути залучені державні та міжнародні 
джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги. 

Фінансування Програми здійснюється щороку, в межах коштів, 
передбачених у місцевих бюджетах області. 



Фінансування програми по роках 
Джерела 

фінансування 
На всю 

Програму 
У тому числі за роками 

2018 2019 2020 
Кошти 
обласного 
бюджету 

30 000.00 10 000.00  10 000.00  10 000.00  

Кошти інших 
місцевих бюджетів 294 608.20 46 816.00 183 137,60 64 654,60 

Медична субвенція, 
обласний рівень 7 422,90  2 705,70  2 288,60  2 428,60  

Інші  джерела 
фінансування         

Державний бюджет 
59 142.50 15 694,70 15 691,80 15691,80 

Усього: 381 109.40 75 216.4 212 118.00 95 775.00 
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