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Про схвалення змін до
комплексної програми
"Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020"
З метою належного забезпечення хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну та тест-смужками для глюкометрів, хворих на
муковісцидоз – необхідними медичними препаратами, для досягнення
належного рівня діагностики та збільшення кількості лабораторних
досліджень методом рідинної цитології, а також для покращення якості
обстеження та лікування військовослужбовців – учасників АТО:
1. Схвалити проект змін до комплексної програми "Здоров’я
населення Прикарпаття 2013-2020" (далі – Програма), затвердженої
рішенням обласної ради від 23.11.2012 року № 717-19/2012 (зі змінами),
а саме:
1.1. Затвердити паспорт Програми в новій редакції (додається).
1.2. Доповнити Програму розділами "Муковісцидоз у дорослих" та
"Матеріально-технічне забезпечення 1121 поліклініки (з денним
стаціонаром)" (додаються).
1.3. Викласти переліки заходів, очікувані результати, обсяги та
джерела фінансування розділів "Покращення надання перинатальних
послуг", "Цукровий та нецукровий діабет", "Закупівля високовартісного
медичного обладнання" у нових редакціях (додаються).
2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
(М. Стовбан):
2.1. Забезпечити подання змін до Програми на розгляд обласної ради.
2.2. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної
державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2018 рік та
наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів
Програми.
3. Департаменту фінансів обласноїдержавної
адміністрації
(І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 рік
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передбачити кошти для виконання заходів Програми, виходячи з
можливостей дохідної частини обласного бюджету.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця –
департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (М. Стовбан).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації І. Пасічняка.

Голова обласної
державної адміністрації

Олег Гончарук
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СХВАЛЕНО
розпорядження
облдержадміністрації від
__________ № ________
Проект
Зміни до комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

Замовник Програми:
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації М. Стовбан
________________
Керівник Програми:
Заступник голови облдержадміністрації І.
Пасічняк
________________

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економічного
розвитку, промисловості
та інфраструктури
облдержадміністрацї
________________
Департамент фінансів
облдержадміністрації
________________
Юридичний відділ
облдержадміністрації

Ж. Табанець

І. Мацькевич

Т. Боринський ______________
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Паспорт
комплексної програми
"Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020"
1. Ініціатор розроблення Програми - департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
2. Розробник Програми - департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
3. Термін реалізації Програми - 2013-2020 роки.
4. Етапи фінансування Програми - 2013-2020 роки.
5. Обсяги фінансування Програми - 1 474 621,1 тис. гривень.
Очікуваний обсяг фінансування в тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування

Роки

2013-2020
у т.ч.:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Всього

Обласний
бюджет

1 474 621,1

1 409 145,5

110 651,1
92 799,2
154 582,3
220 201,3
203 939,8
215 602,6
230 461,4
246 383,4

55 555,1
91 509,5
153 092,3
218 686,0
202 422,9
214 070,7
228 943,5
244 865,5

Районні і
міські бюджети
міст обласного
значення,
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Інші
джерела

65 475,6
Виходячи із
наявних
фінансових
ресурсів
місцевого
бюджету

55 096,0
1 289,7
1 490,0
1 515,3
1 516,9
1 531,9
1 517,9
1 517,9

6. Очікувані результати виконання Програми:
- збільшення середньої очікуваної тривалості життя на 2,2 роки;
- зниження смертності від хронічних захворювань на 8-10 відсотків;
- зниження рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращення
якості їх життя та підвищення ступеня соціальної реабілітації.
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом.
Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації

М. Стовбан

Керівник Програми:
Заступник голови облдержадміністрації

І. Пасічняк
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Обґрунтування доцільності внесення змін до
комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020"
Загальна частина
Зміни до комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020" необхідно внести для належного забезпечення хворих на
цукровий діабет препаратами інсуліну та тест-смужками для
глюкометрів, хворих на муковісцидоз – медичними препаратами
"Урсофальк", "Креон" та "Пульмозим", для закупівлі комплекту
обладнання для пробопідготовки й автоматичного фарбування
цитологічних препаратів "BD TriPath Imaging System" та придбання
витратних матеріалів для проведення досліджень на такому обладнанні,
для покращення якості обстеження та лікування військовослужбовців –
учасників АТО, а також з метою досягнення належного рівня
діагностики та збільшення кількості лабораторних досліджень методом
рідинної цитології.
Аналіз проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання
Внесення змін та доповнень до комплексної програми
зумовлюється необхідністю забезпечення хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну та тест-смужками для глюкометрів для зменшення
частоти виникнення у таких хворих ускладнень (діабетична гангрена з
наступною ампутацією нижніх кінцівок, ураження нирок, діабетична
ретинопатія, катаракта), з метою покращення якості їх життя, зниження
рівнів інвалідності та смертності.
У 2016 році препарати інсулінів отримував 6161 хворий на
цукровий
діабет.
Для
ставідсоткового
забезпечення
всіх
інсулінопотребуючих хворих було закуплено інсулінів на суму 35 722,8
тис. гривень.
Передбачається, що у 2017 році препарати інсулінів будуть
отримувати 6350 хворих. Розрахункова потреба для повного їх
забезпечення становить 32 820,0 тис. гривень. В межах затвердженого
для області обсягу коштів медичної субвенції на 2017 рік виділено
цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет в сумі 18 365,3
тис. гривень, що дозволяє забезпечити тільки 56 відсотків від потреби.
Для належного забезпечення інсулінозалежних хворих на
цукровий діабет необхідними препаратами інсулінів, попередження
небажаних ускладнень через їх недостатність в поточному та наступних
роках потрібне додаткове фінансування відповідного заходу
комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020".
Крім того, через відсутність централізованих поставок з
Міністерства охорони здоров'я, проблемним стає питання контролю
рівня цукру в крові в інсулінозалежних дітей області.
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На обліку в області знаходиться 320 дітей, які забезпечені
індивідуальними глюкометрами, проте не забезпечені тест-смужками до
них. Тест-смужки, які централізовано щороку закуповує Міністерство
охорони здоров'я України, тільки частково забезпечує потребу області в
них. Так, на одного пацієнта в рік необхідно 1460 тест-смужок, що у
вартісному виразі становить близько 8,0 тис. гривень. Річна потреба
області в коштах на придбання тест-смужок для контролю глікемії
становить 2523,9 тис. гривень. Таким чином, виділення додаткових
коштів з місцевих бюджетів на закупівлю тест-смужок до глюкометрів
дозволить своєчасно контролювати рівень цукру в крові та запобігти
виникненню гострих і хронічних ускладнень цукрового діабету у дітей.
Необхідність внесення змін до програми обумовлюється також
тим, що в області проживає 6 пацієнтів, які перейшли із дитячого віку у
дорослий, з діагнозом "муковісцидоз" і потребують дороговартісної
специфічної терапії. Основними препаратами, необхідними для
забезпечення життєдіяльності пацієнтів, є препарати "Урсофальк",
"Креон" та "Пульмозим".
Сьогодні забезпечення медикаментами цієї категорії хворих
відбувається за кошти місцевих бюджетів і через недостатність
фінансового ресурсу здійснюється вкрай нерегулярно. Така ситуація
спричиняє звернення пацієнтів та їх родин за допомогою до місцевих
органів влади, оскільки лікування одного хворого на муковісцидоз
обходиться у більш як 140 тис. гривень на рік. Для забезпечення таких
пацієнтів необхідними медичними препаратами загалом на рік необхідно
860,0 тис. гривень.
У зв'язку із закінченням терміну дії Державної програми
"Репродуктивне
здоров'я
нації"
та
невизначеністю
терміну
централізованих допоставок по заявках 2016 року в області склалась
критична ситуація через відсутність окремих медичних препаратів
(штучних сурфактантів та кофеїну цитрату для лікування дихальних
розладів у новонароджених, препаратів для попередження гемолітичної
хвороби новонароджених) та
обмежену кількість препаратів для
надання невідкладної допомоги у разі акушерських кровотеч.
У 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшилась кількість
народжених дітей з вагою 500 г - 999 г до 41 дитини (2015 рік - 33
дитини). З масою в межах 1000 г-1499 г народилось 80 дітей.
Для придбання 180 флаконів порактанта альфа ("Куросурф") і 6070 флаконів берактанту ("Сурванта") необхідні кошти на загальну суму 3
500,0 тис. гривень.
Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 21 серпня 2008 року № 484 "Про затвердження клінічного
Протоколу надання допомоги новонародженій дитині з дихальними
розладами" такі новонароджені потребують введення препаратів
метилксантину, найбезпечнішим з яких визнано кофеїну цитрат.
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До 2016 року лікарського засобу кофеїну цитрату у формі для
внутрішньовенного введення не було зареєстровано, тому заявки на його
закупівлю не подавалися. Наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 12 серпня 2016 року № 692 на території України
зареєстровано лікарський засіб "Пейона".
Івано-Франківська область має потребу в придбанні такого
лікарського засобу для надання медичної допомоги новонародженим з
екстремально малою та дуже малою масою тіла у кількості приблизно
400 ампул за роздрібною ціною 450 грн. Необхідна сума коштів
становить 180 тис. гривень.
Відсутній також антирезусний імуноглобулін для попередження
гемолітичної хвороби у новонароджених. Необхідна потреба даного
препарату складає 600 ампул на рік. Вартість однієї ампули становить
1300 грн. за 1 ампулу. Необхідна сума коштів на рік – 780 тис. гривень.
Є гостра необхідність у придбанні препаратів для профілактики
акушерських кровотеч ("Новосевен", "Октоплекс", "Пабал") на загальну
суму 585,0 тис. гривень.
Забезпеченість акушерських стаціонарів препаратами для
профілактики акушерських кровотеч дає змогу запобігти материнським
втратам, знизити показник важких анемій та забезпечити проведення
органозберігаючих операцій при акушерських кровотечах.
Для досягнення належного рівня діагностики та збільшення
кількості лабораторних досліджень гінекологічних захворювань серед
жінок методом рідинної цитології доцільним є придбання для області
комплекту обладнання для пробопідготовки та автоматичного
фарбування цитологічних препаратів.
Орієнтовна вартість такого обладнання становить близько 2000,0
тис. гривень.
Рідинна цитологія – це революційний високотехнологічний метод
діагностики та об’єктивізації захворювань шийки матки. Впровадження
в області методу рідинної цитології дасть змогу зменшити частоту
інвазивного цервікального раку майже на 30 %.
Рак шийки матки посідає друге місце за поширеністю серед
онкологічних захворювань у світі. В Україні рак шийки матки є третім
за рівнем смертності після раку молочної залози та легенів і щорічно
виявляється у 5-ти тисяч жінок, найчастіше у віці 25-45 років.
Щорічно в Івано-Франківській області на рік витрачається близько
20150,0 тис. гривень на лікування занедбаних форм раку шийки матки
(235 випадків на рік).
При цьому, на теперішній низькоінформативний метод
дослідження витрачається близько 1000,0 тис. гривень бюджетних
коштів. Неінформативність теперішнього методу призводить до появи
значної кількості занедбаних випадків раку шийки матки.
Рідинна цитологія ж усуває проблеми рутинного мазка: зберігає
весь зразок, отриманий з шийки матки; дозволяє отримати тонкий
репрезентативний препарат; волога фіксація підсилює чіткість клітинних
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структур і виключає появу артефактів при висушуванні на повітрі; дає
можливість готувати додаткові препарати, якщо перший виявився
незадовільним; зразок може бути використаний для проведення
допоміжних досліджень.
При використанні методу рідинної цитології для проведення
скринінгу в області помітно підвищиться відсоток виявлення різних
ступенів дисплазій, що в свою чергу дасть змогу запобігти збільшенню
кількості занедбаних форм раку шийки матки.
З метою покращення якості медичного обслуговування
військовослужбовців – учасників АТО в складі обласної програми
доцільно передбачити розділ "Матеріально-технічне забезпечення 1121
поліклініки (з денним стаціонаром)", що дозволить оперативно, у разі
потреби, сприяти проведенню на належному рівні обстеження та
лікування військово-службовців – учасників АТО.
Внесення зазначених вище змін та доповнень до комплексної
програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" дозволить
вирішити назрілі у сфері охорони громадського здоров'я проблемні
питання.
Мета змін до Програми
- збереження та зміцнення здоров'я населення;
- зниження інвалідності і смертності населення;
- підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
- забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян
на охорону здоров'я.
Шляхи та способи розв’язання проблем
Для розв'язання проблем необхідно:
- збільшити фінансове забезпечення категорії хворих на цукровий
діабет, муковісцидоз, а також на придбання сурфактантів та препаратів
для профілактики акушерських кровотеч;
- забезпечити область єдиним зареєстрованим в Україні
комплектом обладнання для пробопідготовки та автоматичного
фарбування цитологічних препаратів "BD TriPath Imaging System" та
витратними матеріалами для проведення досліджень.
Прогноз результатів
Внесення змін до Програми дасть змогу:
- зменшити частоту виникнення ускладнень у хворих на цукровий
діабет, покращити якість життя таких хворих, знизити рівень
інвалідності та смертності;
- знизити кількість хибних результатів обстежень при організації
обстежень жінок за допомогою рідинного цитологічного методу, що

9

дозволить на ранніх стадіях визначити патологію гінекологічних
захворювань жінок та запобігти виникненню раку шийки матки.
Фінансово-економічне обґрунтування
Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські
бюджети міст обласного значення, бюджети об'єднаних територіальних
громад, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації

Микола Стовбан
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Перший заступник голови
облдержадміністрації
М. Савка

Заступник голови
облдержадміністрації
І. Пасічняк
Керівник апарату
облдержадміністрації
Р. Маланій
Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації
І. Мацькевич
В.о. директора департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
М. Стовбан
Директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації
Ж. Табанець
Начальник юридичного
відділу облдержадміністрації
Т. Боринський
Головний спеціаліст загального відділу
управління документообігу та контролю
апарату облдержадміністрації
Я. Мойсишин
Головний спеціаліст відділу
забезпечення діяльності керівництва
апарату облдержадміністрації
Г. Попадюк
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Пояснювальна записка
до проекту розпорядження облдержадміністрації “Про схвалення змін до
комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

І. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Прийняття розпорядження обумовлена необхідністю внесення змін до
Програми для розв’язання проблеми неналежного забезпечення хворих на
цукровий діабет препаратами інсуліну, хворих на муковісцидоз - окремими
медичними препаратами, також з метою досягнення належного рівня
лабораторних досліджень методом рідинної цитології та покращення якості
обстеження та лікування військовослужбовців-учасників АТО.
ІІ. Мета і шляхи її досягнення
Внесення змін до комплексної програми “Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020” дозволить покращити рівень надання повноцінної
медичної допомоги хворим на цукровий діабет та муковісцидоз, покращити
якість надання перинатальних послуг, зменшити показник захворюваності
на рак шийки матки та покращити фінансове забезпечення при обстеженні
та лікуванні учасників АТО.
ІІІ. Правові аспекти
Проект розпорядження “Про схвалення змін до комплексної
програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” розроблений
департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації на
виконання Конституції України, законів України “Про місцеві державні
адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про державні
цільові програми”, рішення обласної ради від 17.10.2014 №1401-32/2014
“Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020
року”.
ІV. Фінансово-економічне обгрунтування
Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські
бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
V. Позиція зацікавлених органів
Проект розпорядження інтересів інших органів не стосується.
VI. Регіональний аспект
Проект розпорядження стосується тільки питання виконання окремих
заходів Програми.
VII. Громадське обговорення
Проект розпорядження не потребує проведення громадського
обговорення.
VIII. Прогноз результатів
Виконання заходів комплексної програми дозволить досягти суттєвого
покращення якості діагностики та лікування пацієнтів.
В.о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації

Микола Стовбан

Довідка про погодження проекту розпорядження облдержадміністрації
“Про схвалення змін до комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”
Проект розпорядження розроблено департаментом охорони здоров’я
облдержадміністрації відповідно до Положення про департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням облдержадміністрації від 14.08.2014 № 501
та погоджено без зауважень:
Заступник голови облдержадміністрації
І. Пасічняк
Керівник апарату облдержадміністрації
Р. Маланій
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації
І. Мацькевич
В.о. директора департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
М. Стовбан
Начальник юридичного відділу облдержадміністрації
Т. Боринський
Головний спеціаліст загального відділу управління документообігу та
контролю апарату облдержадміністрації
Я. Мойсишин
Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва
апарату облдержадміністрації
Г. Попадюк
Структурні підрозділи облдержадміністрації, її апарату, інші органи, які
відповідно до пункту 58 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням облдержадміністрації від 28.11.2007 № 652, вважаються
такими, що погодили проект без зауважень.
В.о. директора департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністраці

Микола Стовбан

Додаток 1
П е р е л і к
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу "Покращення надання перинатальних послуг"
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
№ з/п Найменування заходу

1.

2.

Закупівля облад-нання
для нового перинатального центру

Забезпечення процесу
надан-ня допомоги
жінкам та новонародженим дітям згідно з
сучасними
перинатальними
технологіями

Виконавець

Департамент охорони
здоров'я облдержадміністрації, обласний
перинатальний центр

Департамент охорони
здоров'я облдержадміністрації, обласний
перинатальний центр,
райдерж- адміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення

Термін
виконання

2013 – 2020

2013 – 2020

Роки

Всього,
тис. грн.

Обласний
бюджет

Районні і міські
бюджети міст
обласного значен- ня,
бюджети об'єднаних
тери- торіальних
громад

Інші
джерела

Очікувані
результати

54 035,00 Зниження від-сотка
перед- часних поло54 035,00 гів, показника
перинаталь- ної та
мате-ринської
смертності
-

2013 – 2020,
в т.ч. по роках:
2013

54 035,00

-

-

54 035,00

-

-

2014

-

-

-

2015

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

2013 – 2020,в
т.ч. по роках:

10 830,00

10 830,00

-

2013

1 296,00

1 296,00

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

2014

1 347,00

1 347,00

-

2015

1 382,00

1 382,00

-

2016

1 347,00

1 347,00

-

-

Зниження від-сотка
перед-часних пологів, показника
перинаталь- ної та
мате-ринської
смертності

3.

4.

5.

Придбання роз-хідних
матеріалів та обладнання
для здійснення
обстеження жі-нок та
новона-роджених дітей

Забезпечення
акушерських відділень
препаратами
невідкладної допомоги,
ліку- вання пізніх гестозів, профілак- тики
передчас- них пологів та
акушерських кровотеч

Медикаментоззабезпечення

Департамент охорони
здоров'я
облдержадміністра- ції,
обласний перинатальний
центр

Департамент охорони
здоров'я облдержадміністрації, обласний
перинатальний центр,
райдержадміністра- ції,
виконкоми міських рад
міст обласного значення

не Департамент охорони
здоров'я облдержадміністрації, обласний
перинатальний центр

2013 – 2020

2013 – 2020

2013 – 2020

2017

1 382,00

1 382,00

-

2018

1 347,00

1 347,00

-

2019

1 382,00

1 382,00

-

2020

1 347,00

1 347,00

-

2013 – 2020,
в т.ч. по роках:

5 507,30

5 507,30

2013

481,70

481,70

2014

529,70

529,70

-

2015

582,70

582,70

-

2016

641,00

641,00

-

2017

705,10

705,10

-

2018

775,60

775,60

-

2019

853,10

853,10

-

2020

938,40

938,40

-

2013 – 2020,в
т.ч. по роках:
2013

4 476,00

4 476,00

534,00

534,00

2014

534,00

534,00

-

2015

534,00

534,00

-

2016

534,00

534,00

-

2017

585,00

585,00

-

2018

585,00

585,00

-

2019

585,00

585,00

-

2020

585,00

585,00

-

2013 – 2020,
в т.ч. по роках:

767,20

767,20

2013

95,90

95,90

2014

95,90

95,90

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

-

-

-

Зниження від- сотка
перед- часних пологів, показника
перинаталь- ної та
мате-ринської
смертності

Зниження від-сотка
перед- часних пологів, показника
перинаталь- ної та
мате- ринської
смертності

Зниження від-сотка
перед- часних пологів, показника
перинаталь- ної та
мате-ринської

6.

7.

Забезпечення за-купівлі
антире-зусного імуноглобуліну для
попередження
гемолітичної хвороби
ново-народжених

Департамент охорони
здоров'я
облдержадміністра- ції,
обласний перинатальний центр,
райдержадміністра- ції,
виконкоми міських рад
міст обласного значення

Забезпечення закупівлі Департамент охорони
препа-ратів для лікуздоров'я облдержадмівання дихальних розладів ністрації, обласний
новона-роджених
перинатальний центр

2013 – 2020

2013 – 2020

2015

95,90

95,90

-

2016

95,90

95,90

-

2017

95,90

95,90

-

2018

95,90

95,90

-

2019

95,90

95,90

-

2020

95,90

95,90

-

2013 – 2020,в
т.ч. по роках:
2013

3 372,40

3 372,40

63,10

63,10

2014

63,10

63,10

-

2015

63,10

63,10

-

2016

63,10

63,10

-

2017

780,00

780,00

-

2018

780,00

780,00

-

2019

780,00

780,00

-

2020

780,00

780,00

-

2013 – 2020,
в т.ч. по роках:

17 120,00

17 120,00

2013

600,0

600,0

2014

600,0

600,0

-

2015

600,0

600,0

-

2016

600,0

600,0

-

2017

3680,0

3680,0

-

2018

3680,0

3680,0

-

2019

3680,0

3680,0

-

2020

3680,0

3680,0

-

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

-

-

смертності

Зниження рівня
пери- натальної та
материнської
смертності

Зниження рівня
пери- натальної та
материнської
смертності

8.

9.

Вакцинація дівчат віком Департамент охорони
12-14 років проти раку здоров'я облдержадмішийки матки
ністрації, обласний
перинатальний центр

Впровадження методу
рідинної цитології

Департамент охорони
здоров'я облдержадміністрації, обласний
перинатальний центр

В. о. директора департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

2015 – 2020

2015 – 2020

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

2015 – 2020,в
т.ч. по роках:

4 235,00

4 235,00

2015

385,00

385,00

-

2016

770,00

770,00

-

2017

770,00

770,00

-

2018

770,00

770,00

-

2019

770,00

770,00

-

2020

770,00

770,00

-

2015 – 2020,
в т.ч. по роках:

13 000,00

13 000,00

2015

1 000,00

1000,00

-

2016

2 000,00

2000,00

-

2017

4 000,00

4000,00

-

2018

2 000,00

2000,00

-

2019

2 000,00

2000,00

-

2020

2 000,00

2000,00

-

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

-

-

Запобігання
виникненню раку
шийки матки

Поліпшення якості
діагнос- тики та
збіль-шення
кількості
лабораторних
досліджень

М.Стовбан

Додаток 15
до комплексної програми "Здоров'я населення
Прикарпаття 2013-2020"
П е р е л і к
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
"Закупівля високовартісного медичного обладнання"
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
№
з/п

Найменування заходу

1. Закупівля високо- вартісного
медич- ного обладнання та
виробів медичного призначення
для лікувально-профілактичних
закладів області

Виконавець

Департамент
охорони здоров'я облдержадміністрації,
лікувальнопрофілактич- ні
заклади області

В. о. директора департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

Термін
виконання

2013 – 2020

Роки

Всього,
тис. грн.

Обласний
бюджет

Районні і міські
бюджети міст
обласного
значення, бюджети об'єднаних
територіальних
громад

Інші
джерела

2013 – 2020,
в т.ч. по роках:
2013

108 985,00

108 985,00

-

-

5 000,00

5 000,00

-

-

2014

5 500,00

5 500,00

-

-

2015

12 000,00

12 000,00

-

-

2016

24 485,00

24 485,00

-

-

2017

14 000,00

14 000,00

-

-

2018

15 000,00

15 000,00

-

-

2019

16 000,00

16 000,00

-

-

2020

17 000,00

17 000,00

-

-

Очікувані
результати

Поліпшення якості
діагностики та
надання медичних
послуг населенню
області

М.Стовбан

Додаток 21
до комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття
2013-2020"
П е р е л і к
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
"Цукровий та нецукровий діабет"
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
№
з/п

Найменування
заходу

1. Закупівля медикаментів для ліку- вання
хворих на цукровий та
нецу- кровий діабет

Виконавець

Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністрації, облас- на
клінічна лікарня

2. Закупівля тест-смужок Департамент
для індивідуальних
охорони здоров’я
глюкометрів
облдержадміністрації, облас- на
дитяча клі- нічна
лікарня

Термін
виконання

2014-2020

2014-2020

Районні і міські бюджети
міст обласного значення,
бюджети об'єднаних
територіальних громад

Роки

Всього,
тис. грн.

2014 – 2020,
в т.ч. по роках:

221 272,7

221 272,7

2014

14 880,8

14 880,8

2015

18 000,0

18 000,0

-

2016

36 081,9

36 081,9

-

2017

32 820,0

32 820,0

-

2018

36 100,0

36 100,0

-

2019

39 710,0

39 710,0

-

2020

43 680,0

43 680,0

-

2014 – 2020,
в т.ч. по роках:

11 713,9

11 713,9

2014

-

-

-

2015

-

-

-

Обласний
бюджет

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

Виходячи із наявних
фінансових ресурсів
місцевого бюджету

Інші
джерела
-

-

2016

-

-

-

2017

2 523,9

2 523,9

-

Очікувані результати

Покращення якості надання
медичної допомоги хворим
на цукровий та нецукровий
діабет

Покращення якості надання
медичної допомоги дітям,
хворим на цукровий діабет

В. о. директора департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

2018

2 776,0

2 776,0

-

2019

3 054,0

3 054,0

-

2020

3 360,0

3 360,0

М. Стовбан

Додаток 22
до комплексної програми "Здоров'я
населення Прикарпаття 2013-2020"
П е р е л і к
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу "Муковісцидоз у дорослих"
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування

№ Найменування
з/п
заходу

1

Терапія для
лікування пацієнтів, хворих
на муковісцидоз

Виконавець

Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації, обласний фтизіопульмонологічний центр,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад
міст обласного
значення

В. о. директора департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

Термін
виконання

2017-2020

Роки

Районні і міські
бюджети міст
Всього,
обласного
тис.
Обласний
значення,
Інші
грн.
бюджет
бюджети
джерела
об'єднаних
територіальних
громад
Виходячи із наявних фінансових ресурсів
місцевого бюджету

2017 – 2020,
в т.ч. по
роках:

3 710,0

3 710,0

2017

860,0

860,0

2018

900,0

900,0

-

2019

950,0

950,0

-

2020

1 000,0

1 000,0

-

-

-

Очікувані
результати

Покращення
якості
надання
медичної
допо-моги
хворим на
муковісцидоз

М. Стовбан

Додаток 23
до комплексної програми "Здоров'я
населення Прикарпаття 2013-2020"
П е р е л і к
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу "Матеріально-технічне забезпечення 1121 поліклініки (з денним стаціонаром)"
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування

№
п/п

Найменування
заходу

1

Сприяння матеріально-техніч- ному
забзепечен- ню
медичної служби
1121 поліклініки (з
денним стаціо-наром)

Виконавець

Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації, 1121
поліклініка (з денним стаціонаром)

В. о. директора департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

Термін
виконання

2017-2020

Районні і міські
бюджети міст
обласного
значення,
бюджети
об'єднаних
територіальних
громад

Всього,
тис.
грн.

Обласний
бюджет

2017 – 2020,
в т.ч. по
роках:

1 000,0

1 000,0

2017

250,0

250,0

2018

250,0

250,0

-

2019

250,0

250,0

-

2020

250,0

250,0

-

Роки

Виходячи із
наявних фінансових ресурсів
місцевого бюджету

Інші
джерела

-

-

Очікувані
результати

Покращення
якості обстеження та лікування
пацієнтів (в
т.ч. військовослужбовців учасників
АТО)
М. Стовбан

