
2020 2021 2022

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 11

1.1.

Забезпечення залучення засобів 

масової інформації, навчальних 

закладів і громадських організацій 

до інформування населення

КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Підвищення рівня 

санітарно-

просвітницької роботи 

з питань індивідуальної 

профілактики раку та 

сучасних методів 

діагностики та 

лікування

1.2.

Забезпечення запровадження та 

удосконалення скринінгових 

протоколів в роботі лікувально - 

профілактичних закладів з метою 

раннього виявлення передпухлинних 

захворювань та раку

КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Надання 

висококваліфікованої 

лікарської допомоги

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

1.4.

Забезпечити Коростенський КДЦ 

сучасним лікувально – 

діагностичним та хірургічним 

обладнанням відповідно до 

затвердженого Міністерством 

охорони здоров’я України

КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

2 000,0
Не потребує 

фінансування
1 000,0 1 000,0

Надання 

висококваліфікованої 

лікарської допомоги

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

2 500,0
Не потребує 

фінансування
1 200,0 1 300,0

1.5.

Ефективне застосування 

телемедицини для ранньої 

діагностики онкозахворювань 
КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Пропаганда здорового 

способу життя із 

залученням профільних 

спеціалістів та засобів 

масової інформації.

1.6.

Забезпечення участі фахівців ЦМЛ в 

обласних, республіканських та 

міжнародних науково - практичних 

конференціях

КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Кошти 

бюджету 

Коростенської  

міської 

територіально

ї громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Надання 

висококваліфікованої 

лікарської допомоги

ВСЬОГО за додатком: 4 500,0 0,0 2 200,0 2 300,0

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки в частині задоволення потреб населення у профілактиці і 

спеціалізованій онкологічній допомозі, відповідно до світових стандартів

Додаток 1.4 до рішення вісімнадцятої сесії VIII скликання 

Коростенської міської ради від 24.11.2022 року № _______

Очікуваний 

результат   

Надання 

висококваліфікованої 

лікарської допомоги

Надання 

висококваліфікованої 

лікарської допомоги

1.3.

Забезпечити повноцінну роботу 

оглядових кабінетів та кабінетів 

патології шийки матки лікувально - 

профілактичних закладів шляхом їх 

комплектації відповідно до табелів 

оснащення та кваліфікованими 

кадрами.

КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Джерела 

фінансу-

вання 

Прогнозован

ий обсяг 

фінансуванн

я

1.5.

Забезпечення медичної реабілітації 

онкологічних хворих, забезпечення 

калоприймачами КНП 

"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

№ 

п/

п

Найменування 

завдання
Найменування заходу

Відповідальні за 

виконання 

Реалізація державної 

політики у сфері 

охорони здоров'я щодо 

задоволення потреб 

населення 

територіальної 

громади у 

профілактиці і 

спеціалізованій 

онкологічній допомозі, 

відповідно до світових 

стандартів

Секретар міської ради                                                                                              Олександр ОЛЕКСІЙЧУК


