
 
 
Про продовження строку дії на 
період до 2018 року включно 
обласної  Програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями 
на період до 2016 року  

                                     сесія 
                                      скликання 

 
 

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення умов утримання 
хворих у стаціонарі за рахунок зміцнення матеріально – технічної бази 
обласного онкологічного диспансеру, забезпечення ефективності лікувально-
діагностичного процесу, підвищення ефективності профілактики захворювань, 
забезпечення раннього виявлення та лікування онкологічних хворих, 
поліпшення якості їх життя обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Скасувати рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 7 в 
частині продовження терміну дії програми на 2018 – 2019 роки.   
 

2. Продовжити строк дії на період до 2018 року включно обласної 
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, 
затвердженої рішенням обласної ради від 22 жовтня 2010 року № 10.   
 

3. Здійснювати фінансування окремих заходів вищезазначеної обласної 
Програми згідно з додатками 1, 2 , 3. 
 

4. Рекомендувати обласній державній адміністрації передбачити кошти       
на фінансування заходів Програми з урахуванням внесених доповнень, 
визначивши головним розпорядником коштів управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 
 

5. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам 
розробити та затвердити доповнення до відповідних місцевих програм. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
Голова обласної ради                                                                     В.В.Москаленко 



 
 
Додаток  1  
до рішення обласної ради 
«   »              2018 року № 

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ  
у 2018 році окремих заходів обласної Програми  

боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року  
 

 

№  
з/п 

 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

 
Джерело 

фінансування 

Строк 
виконання 

(роки) 

Орієнтовний обсяг 
фінансового 
забезпечення 

* (тис. гривень) 
1 2 3 4 5 6 

1.  Оснащення сучасною 
апаратурою та забезпечення її 
технічним супроводом, 
проведення діагностики та 
лікування онкологічних хворих 
(згідно  з додатком 2). 
 

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських (міст обласного 
значення) рад (за 
узгодженням), 
управління охорони 
здоров'я  
облдержадміністрації. 

Державний бюджет 
(за рахунок залишку 
медичної субвенції) 

 
Обласний бюджет 
(в т.ч. за рахунок 

залишків медичної 
субвенції) 

 
Місцеві бюджети 

 
 

 
 
 

2018 рік 
 

 
 
 

 
 

1 380,000 
 

2. Забезпечення обласного 
онкологічного диспансеру 
хіміотерапевтичними, 
радіофармпрепаратами та 
препаратами супроводу для 
лікування хворих  (згідно з 
додатком 3) . 

Державний бюджет 
(за рахунок залишку 
медичної субвенції) 

 
 

Обласний бюджет 
(в т.ч. за рахунок 

залишків медичної 

 
2018 рік 

 
 
 

2018 рік 
 

 

  
5 500,000 

 
 
 

3 500,000 
 

 



2 

Продовження додатка 1                      
до рішення обласної ради 
«     »                         2018 року № 

 

 1 2 3 4 5 6 

 
*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів обласної Програми визначається рішенням обласної ради під 
час затвердження обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з 
урахуванням надходжень до обласного бюджету. 
 
Начальник управління охорони  
здоров’я   облдержадміністрації                                                                                                 П.В. Георгієв                                        

 субвенції) 
 

 Місцеві бюджети 
 ВСЬОГО:  Державний бюджет 

(за рахунок залишку 
медичної субвенції) 
 

Обласний бюджет 
(в т.ч. за рахунок 

залишків медичної 
субвенції) 

 
Місцеві бюджети  

 
  2018 рік 

 
 
   
2018 рік 
 
 

 

 
5 500,000 

 
 
 

4 880,000 
 

 
 



Додаток  1  
до рішення обласної ради 
«   »              2018 року № 

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ  
у 2018 році окремих заходів обласної Програми  

боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року  
 

 
 
 

№  
з/п 

 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

 
Джерело 

фінансування 

Строк 
виконання 

(роки) 

Орієнтовний обсяг 
фінансового 
забезпечення 

* (тис. гривень) 
1 2 3 4 5 6 

1.  Оснащення сучасною 
апаратурою та забезпечення її 
технічним супроводом, 
проведення діагностики та 
лікування онкологічних хворих 
(згідно  з додатком 2). 
 

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських (міст обласного 
значення) рад (за 
узгодженням), 
управління охорони 
здоров'я  
облдержадміністрації. 

Державний бюджет 
(за рахунок залишку 
медичної субвенції) 

 
Обласний бюджет  

 
Місцеві бюджети 

 
 

 
 

   2018 рік 
 

 
 
 

 
1 380,000 

 

2. Забезпечення обласного 
онкологічного диспансеру 
хіміотерапевтичними, 
радіофармпрепаратами та 
препаратами супроводу для 
лікування хворих  (згідно з 
додатком 3) . 
 

Державний бюджет  
 

2018 рік 
 

5 500,000 
 

Державний бюджет  
(за рахунок залишку 
медичної субвенції) 

 
Обласний бюджет  

 
 Місцеві бюджети 

 
 
 

   2018 рік 
 

 

 
 
 

3 500,000 
 

 

 ВСЬОГО:  Державний бюджет  
  

  2018 рік 
 

5 500,000 
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Продовження додатка 1                      
до рішення обласної ради 
«     »                         2018 року № 

 

 1 2 3 4 5 6 

 
*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів обласної Програми визначається рішенням обласної ради під 
час затвердження обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з 
урахуванням надходжень до обласного бюджету. 
 
Начальник управління охорони  
здоров’я   облдержадміністрації                                                                                                 П.В. Георгієв                                        

Державний бюджет 
(за рахунок залишку 
медичної субвенції) 
 

Обласний бюджет  
 

Місцеві бюджети 

 
 
 
   2018 рік 

 

 
 
 

4 880,000 
 



 Додаток  2 
до рішення обласної ради 
«   »              2018 року № 

 
Розрахунок потреби на 2018 рік  

у дороговартісному медичному обладнанні   
для діагностики  онкологічних хворих у рамках обласної Програми боротьби 

 з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року  
 

№ 
з/п Найменування обладнання Одиниця 

виміру Кількість Вартість 
(тис. грн.) Обгрунтування необхідності 

2018 рік 
1. Гістопроцесор  шт. 

 
1 
 

1 380,0 
 

 Для обробки операційного матеріалу з метою 
визначення морфологічної належності пухлини. 

Усього за 2018 рік 1 380,0 
 

 

                      
 
 
 
 
 
 Головний лікар Миколаївського  
обласного онкологічного диспансеру                                                                                         М.В. Терзійський 



Потреба  
на 2018 рік у хіміотерапевтичних, 

радіофармпрепаратах, препаратах супроводу, 
для Миколаївського обласного онкологічного диспансеру  

Додаток 3  
до рішення обласної ради  

         «__» _____ 20___ рік   №                         

 
 
Головний лікар  Миколаївського  
Обласного онкологічного диспансеру                                                                                                                                                                           М.В. Терзійський  
 

№ 
з/п 

Назва препарату Форма випуску, дозування Кількість Ціна  
(грн.) 

Сума  
(грн.) 

1 Бікалутамід Табл., капс., драже 50мг 1000 27,46 27460,00 
2 Вінкристин Амп.,флак., шприц,  1мг 29 130,64 3788,56 
3 Вінорельбін Амп.,флак., шприц, 50мг 15 2354,90 35323,50 
4 Гемцитабін Амп.,флак., шприц, 1000мг 100 1626,96 162696,00 
5 Гозерелін Амп.,флак., шприц, 3,6мг 75 2338,11 175358,25 
6 Гозерелін Амп.,флак., шприц , 10,8мг 75 4423,64 331773,00 
7 Дакарбазин Амп.,флак., шприц, 200мг 25 3929,62 98240,50 
8 Доксорубіцин Амп.,флак., шприц, 50мг 85 647,35 55024,75 
9 Доцетаксел Амп.,флак., шприц , 20мг 75 2624,01 196800,75 
10 Доцетаксел Амп.,флак., шприц , 40мг 75 1626,67 122000,25 
11 Етопозид Амп.,флак., шприц, 100мг 40 485,66 19426,40 
12 Іринотекан Амп.,флак., шприц, 100мг 15 6473,50 97102,50 
13 Капецитабін Табл., капс., драже, 500мг 5000 39,56 197800,00 
14 Кислота  золедронова Амп.,флак., шприц, 4мг 100 1818,64 181864,00 
15 Метотрексат Амп.,флак., шприц, 50мг 75 878,10 65857,50 
16 Оксаліплатин Амп.,флак., шприц, 100мг 101 1977,36 199713,36 
17 Паклітаксел Амп.,флак., шприц ,6мг/мл 100 2942,50 294250,00 
18 Трипторелін Амп.,флак., шприц , 3,75мг 100 2342,23 234223,00 
19 Трипторелін Амп.,флак., шприц , 11,25мг 75 6545,00 490875,00 
20 Філграстим Амп.,флак., шприц, 48мо 75 1258,10 94357,50 
21 Флуороурацил Амп.,флак., шприц, 250мг 75 129,47 9710,25 
22 Циклофосфамід Флакони,  200 мг 100 255,59 25559,00 
23 Цисплатин Амп.,флак., шприц,100мг 100 1059,30 105930,00 
24 Кальцію фолінат Амп.,флак., шприц, 50мг 75 588,50 44137,50 
25 Карбоплатин  Амп.,флак., шприц, 450мг  100 1883,20 188320,00 
26 Епірубіцин Амп.,флак., шприц, 10мг  75 276,42 20731,50 
27 Летрозол Табл., капс., драже , 2,5мг  1000 21,67 21670,00 
 Всього потреба у хіміопрепаратах на  2018 рік :  3 500 000,00  
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