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Комплексна програма 

«Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

управління охорони здоров΄я 

облдержадміністрації  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми  

Закон України „Основи законодавства 

України про охорону здоров’я”, постанова 

Верховної Ради України від 21 квітня 

2016 року № 1338-VIII „Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: „Про 

реформу охорони здоров’я в Україні”, 

Концепція Загальнодержавної програми 

„Здоров’я 2020: український вимір”, 

протокол засідання робочої групи з 

вивчення питання реформування закладів 

охорони здоров’я Тернопільської області 

від 04.10.2016 року  

3. Розробник програми управління охорони здоров΄я 

облдержадміністрації 

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

управління охорони здоров΄я 

облдержадміністрації 

6. Учасники програми управління охорони здоров’я; 

відокремлений підрозділ з контролю та 

моніторингу захворювань у 

Тернопільській області, 

райдержадміністрації, виконкоми міських 

рад міст обласного значення, лікувально-

профілактичні заклади області  

7. Термін реалізації програми 2017-2021 роки 

1) Етапи виконання програм 

(для довгострокових програм) 

І – 2017-2019 роки 

ІІ – 2020-2021 роки 



8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

(для комплексних програм)  

обласний бюджет, районні та міські 

бюджети, інші джерела 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

в тому числі: 

 971616,09 тис. гривень 

1) кошти обласного бюджету 784051,99  тис. гривень 

2) районні, міські бюджети  125984,1  тис. гривень 

3) кошти небюджетних джерел 61580  тис. гривень 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Необхідність прийняття Комплексної програми зумовлена 

незадовільною медико-демографічною ситуацією в області, що 

характеризується низьким рівнем народжуваності (11,1 у 2011 році, 10,1 у 

2015 році) та порівняно високою смертністю (13,7 у 2011 році, 14,3 у 2015 

році), в т.ч. у працездатному віці, від`ємним показником природного приросту  

(-2,6 у 2011 році, -4,2 у 2015 році) і демографічним старінням, зростанням 

загального тягаря хвороб (відмічається ріст показника поширеності 

новоутворень – з 2444,6 у 2011 році до 2669,3 у 2015 році на 100 тис.нас., 

ендокринних захворювань – з 1960,7 у 2011 році до 2143,7 у 2015 році на 100 

тис.нас., вроджених аномалій розвитку – з 472,6 у 2011 році до 521,5 у 2015 

році на 100 тис.нас., хвороб системи кровообігу – з 36796,3 у 2011 році до 

38592,7 у 2015 році на 100 тис.нас., хвороб органів травлення – з 16894,2 у 

2011 році до 17117,8 у 2015 році на 100 тис. нас.), а також потребою 

оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої до 

функціонування в ринкових умовах. 

Комплексна програма “Здоров’я населення Тернопілля 2017-

2021” спрямована на     реалізацію     пріоритетів     у сфері     охорони 

здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних 

захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації 

організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі 

створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної 

забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних 

стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально - економічному та 

медико-демографічному плані хронічними  неінфекційними захворюваннями.  

Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови для 

покращення медико-демографічної ситуації в області, попередження 

смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, 

забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній 

медичній допомозі та реабілітації. 



Затвердження Комплексної програми “Здоров’я населення Тернопілля 

2017-2021” дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних 

проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням сучасних 

інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів 

державної і місцевої влади, громадських організацій і самого населення, 

зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та 

економічну ефективність. 

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я враховано у складі 

видатків Міністерства охорони здоров’я України за бюджетною програмою за 

КПКВК 2311410 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам”, порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.01.2015 № 11 „Деякі питання надання медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”. 

 Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на 

основі формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров’я України, 

затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі 

параметри: 

 1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці; 

 2) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я; 

 3) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання 

медичної допомоги. 

Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на 

утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками 

бюджету видатки галузі „Охорона здоров’я” на заробітну плату в загальній 

структурі витрат складають 69%, на споживання енергоносіїв та комунальних 

послуг становлять 6,9 % в загальній структурі видатків, на придбання 

продуктів харчування – 2,1%, на придбання медикаментів – 15%. 

Незабезпеченість коштами галузі „Охорона здоров’я” передбачених 

доведеними показниками на 2017 рік не дозволить покращити рівень надання  

висококваліфікованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги 

населенню області та впровадження в медичну практику сучасних методів 

діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної 

програми  за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

 

3. Визначення мети програми 

 

Метою Комплексної програми “Здоров’я населення Тернопілля 2017-

2021” є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, 

зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення 

якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної 

справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я. 

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і 

хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику 

розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого 



для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до 

свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також 

оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі 

створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної 

забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних 

стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-

демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб. 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я: 

покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової 

загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни через створення умов 

безпечного материнства, удосконалення системи планування сім’ї, 

формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових 

перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження 

рівнів захворюваності та смертності від раку шийки матки і молочної залози. 

У напрямку зміцнення здоров’я дитячого населення: 

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у дітей, хворих на 

кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і 

нецукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, адрено-генітальний 

синдром, патологію сечовидільної системи, та інших, які потребують 

спеціального лікування шляхом централізованої закупівлі медикаментів, 

ендопротезів для слухопротезування, та медикаментозна допомога дітям після 

трансплантації органів. Покращення якості життя хворих дітей, попередження 

їх інвалідизації та передчасної смертності. 

У напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз: 

стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої 

комплексної профілактики та лікування туберкульозу, запобігання розвитку 

хіміорезистентного  туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики 

туберкульозної інфекції. 

У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та 

підтримки хворих на вірусні гепатити В і С: 

стабілізація в області епідемічної ситуації, зниження рівня 

захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом 

реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до 

профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного 

забезпечення. 

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:  

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову 

хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, 

біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних 

йодомарином. 



У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, 

хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання: 

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на хвороби 

крові шляхом медикаментозного їх забезпечення. 

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з 

імунодефіцитними порушеннями: 

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у

 хворих з імунодефіцитами. Сприяння діяльності кабінетів щеплень з 

метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з 

імунопрофілактикою. 

У напрямку забезпечення хворих програмним гемодіалізом, 

перитонеальним діалізом, лікування отруєнь грибами: 

продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих 

термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції 

нирок гемо- і перитонеальним діалізом. Зниження летальності від отруєнь 

грибами. 

У напрямку покращення стану здоров’я та реабілітації хворих на 

хвороби вуха, горла, носа: 

відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих з 

порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових 

пазух носа та зменшення їх інвалідизації. 

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами 

і ортопедичними захворюваннями: 

забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно-

рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження 

їх інвалідизації та покращення якості життя. 

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів: 

покращення стану здоров’я та медикаментозна допомога хворим після 

трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та 

покращення якості їх життя. 

У напрямку збереження стоматологічного здоров'я дитячого населення: 

запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик.  

У напрямку паліативної допомоги: 

забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до 

сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя. 

Термін дії програми – 2017-2021 роки в два етапи: І-й етап                     

2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки. 

Загальний обсяг фінансування програми становить                                            

1004817,89 тис. гривень. Фінансове забезпечення програми передбачено 

здійснити за рахунок коштів обласного бюджету, районих та міських бюджетів 

та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

 

 

 



Ресурсне забезпечення 

комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» 

                                                                                                                тис. гривень 
Обсяги коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І етап ІІ етап 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, 

всього, у тому числі: 
230042,04 182986,03 186887,28 190832,04 180868,7 971616,09 

обласний бюджет 147726,34 156473,73 159591,68 164928,84 155331,4 784051,99 

районні бюджети та 

бюджети міст 

обласного значення 

30549,7 24471,3 24979,6 23312,2 22671,3 125984,1 

кошти небюджетних 

джерел 
51766,0 2041,0 2316,0 2591,0 2866,0 61580,0 

 

На І етапі планується провести завершення реконструкції та технічного 

дооснащення КЗ ТОР “ТОКПЦ “Мати і дитина”, забезпечити закупівлю 

сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів області, 

проведення реконструкцій, капітальних ремонтів протитуберкульозних 

закладів і кабінетів контрольованого лікування та лабораторій в інших 

лікувально-профілактичні заклади області, на ІІ етапі – забезпечення хворих 

медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк 

інформаційно-методичних матеріалів, санпросвітробота серед населення. 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Розроблення і прийняття Комплексної програми “Здоров’я населення 

Тернопілля 2017-2021” спрямоване на розв’язання проблем охорони здоров’я 

населення області і зумовлене переходом до програмно-цільового методу 

фінансування медичних програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням 

положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я “Здоров’я для 

всіх”, рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних 

документів, включаючи Талліннську хартію “Системи охорони здоров’я для 

здоров’я і добробуту”, Європейську політику в охороні здоров’я            

“Здоров’я-2020”, Загальнодержавну програму “Здоров’я-2020: український 

вимір”. 

Виконання Комплексної програми дасть змогу: 

– збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки; 

– стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від 

хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 відсотків; 

– стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності 

осіб працездатного віку на 10 відсотків; 

– знизити смертність немовлят на 5 відсотків; 

– знизити материнську смертність на 5 відсотків; 



– досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення до 90-

95 відсотків; 

– зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 відсотків; 

– стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед 

підлітків 15-17 років на 20 відсотків; 

– знизити на 10 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність 

населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням 

неінфекційних захворювань серед населення; 

– знизити на 20 відсотків рівень госпіталізації; 

– забезпечити доїзд бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта у 

місті до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин у 95% випадків; 

– максимально охопити паліативною допомогою населення; 

– зменшити запущеність захворювань на рак на 5%;  

– підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії деяких 

локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;  

– довести відсоток проведення ОПО жіночого населення до 80%; 

– забезпечити цитологічні лабораторії мікроскопами, барвниками, 

предметними  скельцями та відповідним посудом, кабінетів патології шийки 

матки сіткою комп’ютерів на  90%; 

– забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики 

виникнення онкологічних захворювань;  

– зменшити частку онкологічних пацієнтів, які помирають протягом 

року після встановлення діагнозу, нижче рівня 25%; 

– удосконалити порядкок реєстрації хворих на рак;  

– покращити ефективність роботи онкологічної служби:- верифікації 

діагнозу до 85%, охопити спецлікуванням до 75%; 

– переоснастити онкологічний диспансер відповідним сучасним 

високотехнологічним обладнанням; 

– покращити забезпечення хіміопрепаратами на 20%; 

– забезпечити надання сучасної спеціалізованої медичної допомоги 

онкологічним хворим відповідно до світових стандартів;  

– покращити соціальну та трудову реабілітацію   онкологічних пацієнтів; 

– забезпечити надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;  

– підвищити кваліфікацію медичних працівників області. 
 



6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

І етап ІІ етап  

2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Репродуктивне 

здоров’я 

населення 

 

1. Завершення 

реконструкції та 

технічного 

дооснащення  

КЗ ТОР «ТОКПЦ 

«Мати і дитина» 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

КЗ ТОР «ТОКПЦ 

«Мати і дитина» 

обласний 

бюджет 
- 2 000,0 2 000,0 2 000,0 - 

Завершення ІІ черги 

реконструкції за 

кошти дежавного 

бюджету 

Заміна деревяних 

вікон на 

енергозберігаючі в 

корпусах АІ та В  

2 000,00 тис.грн. 

Заміна стояків 

водопостачання та 

водовід-ведення в 

корпусах АІ та В 

2 000,00 тис.грн. 

Заміна стояків та 

радіаторів 

теплопостачання в 

корпусі АІ  2 000,00 

тис.грн. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності на 10 %. 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
50 000,0 - - - - 

2. Забезпечити 

закупівлю сучасного 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 
обласний 

бюджет 
3 000,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Стаціонарний 

цифровий 



обладнання для 

дооснащення КЗ ТОР 

«ТОКПЦ «Мати і 

дитина» 

облдержадміністрації, 

КЗ ТОР «ТОКПЦ 

«Мати і дитина» 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

рентгенівський 

апарат на 2 робочих 

місця - 1 600,00 

тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 2 шт. 

- 300,00 тис.грн. 

Автоклав 3 шт. - 

750,00 тис.грн. 

Модернізація 

стаціонарного 

флюорографа – 

350,00 тис.грн. 

Стійка ендоскопічна 

для повного обсягу 

лапароскопічних 

операцій - 3 000,00 

тис.грн.  

Автоклав 3 шт. – 

750,00 тис.грн. 

Апарат дихальний 

дитячий неінвазивний 

SIPAP Infant Flow 

(CareFusion, VIASYS 

Inc., USA) 1 шт. – 

630,00 тис.грн. 

Апарат штучної 

вентиляції легенів 

для новонароджених 

Bear Cub 750psv 

(Care-Fusion, 

VIASYS Inc., USA) 1 

шт. - 750,00 тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 2 шт. 

– 300,00 тис.грн. 

Монітор пацієнта –3 

шт. • 95 тис.грн.  = 

інші 

джерела 
- - - - - 



285 тис.грн. 

УЗД апарат 

експертного класу, 

для д ень серця, 

внутрішніх органів в 

акушерстві, 

діагности-ки 

вроджених вад 

розвитку - 2 300,00 

тис.грн. 

Апарат дихальний 

дитячий неінвазивний 

SIPAP Infant Flow 

(CareFusion, VIASYS 

Inc., USA) 1 шт. - 

630,00 тис.грн. 

Апарат штучної 

вентиляції легенів 

для новонароджених 

Bear Cub 750psv 

(Care-Fusion, 

VIASYS Inc., USA) 1 

шт. - 750,00 тис.грн. 

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow 

(CareFusion, VIASYS 

Inc., USA) 1 шт. - 

630,00 тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

- 150,00 тис.грн.  

УЗД апарат 

переносний,  з 

конвексним та 

ендокавітальним 

датчиками (для 

акушерських 



досліджень) - 

1 250,00 тис. грн. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності на 10 % 

3. Закупівля сучасного 

обладнання для 

дооснащення 

перинатального 

центру ІІ рівня 

Тернопільської міської 

комунальної лікарні      

№ 2 для надання 

допомоги жінкам та 

новонародженим 

згідно з сучасними 

перинатальними 

технологіями 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради 
обласний 

бюджет 
- - - - - 

Ліжко-трансформер – 

70 тис.грн.•8 = 560 

тис.грн. 

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow 

(CareFusion, VIASYS 

Inc., USA) 1 шт. - 

630,00 тис. грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

- 150,00 тис. грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

багатоплодової 

вагітності – 1 шт. 135 

тис. грн.  

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

одноплодової 

вагітності – 2 шт. 115 

тис. грн. •2 = 230 тис. 

грн. 

Відкрита 

реанімаційна система 

- 96 тис.грн. •3 = 288 

тис.грн. 

Монітор 

поліфункціональний 

районні 

та міські 

бюджети 

5 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 - 



інші 

джерела 
- - - - - 

для новонародже-них 

з комплектами 

манжеток та датчиків 

– 2 шт. – 55 тис.грн. • 

2 = 110 тис. грн. 

Шприцевий 

інфузійний насос – 

10,2 тис. грн •3 = 30,6 

тис.грн.  

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow 

(CareFusion, VIASYS 

Inc., USA) 1 шт. - 

630,00 тис. грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

- 150,00 тис. грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

багатоплодової 

вагітності – 1 шт. 135 

тис. грн.  

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

одноплодо-вої 

вагітності - 2 шт. 115 

тис. грн. •2 = 230 тис. 

грн. 

Білірубінометр 

транскутанний 1 шт. 

71 тис .грн. 

Шприцевий 

інфузійний насос – 

10,2 тис. грн •6 = 61,2 



тис. грн. 

Електрокардіограф  - 

2 шт. 40 тис. грн. 

Пульсоксиметр 3 шт. 

18,8 тис. грн. •3 = 

56,4 тис. грн. 

Монітор пацієнта – 

95 тис.грн. •3 = 285 

тис. грн. 

Фототерапевтична 

лампа Natus Led 

NeoBlue нижнього 

типу опромінення 

(Natus Inc. USA) – 1 

шт. – 75 тис. грн. 

Фототерапевтична 

лампа Natus Led 

NeoBlue верхнього 

типу опромінення 

(Natus Inc. USA) – 1 

шт. – 60 тис. грн. 

Відсмоктувач 

хірургічний з 

електропри-водом – 5 

тис. грн. •8 = 40 тис. 

грн.  

Палатний 

рентгенапарат DM-

100MR, система 

рентгенівська 

мобільна – 730 тис. 

грн. 

Апарат ШВЛ 

портативний 

транспортний для 

новонароджених -500 



тис. грн. 

Апарат ШВЛ -630 

тис. грн. 

Інкубатор 

транспортний – 350 

тис. грн. 

Апарат 

високочастотної 

електрохірургії або 

аргоноплазмового 

зварювання тканин – 

7 тис. грн. 

Неінвазивний 

аналізатор 

гемоглобіну -10 тис. 

грн. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності на 10 % 

4. Закупівля сучасного 

обладнання для 

оснащення 

міжрайонного 

перинатального 

центру ІІ рівня в 

складі Чортківської 

госпітальної окружної 

лікарні для надання 

допомоги жінкам та 

новонародженим 

згідно з сучасними 

перинатальними 

технологіями 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Чортківська 

райдержадміністрація 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Ліжко-трансформер – 

70 тис.грн.•3 = 210 

тис.грн. 

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow (Care-

Fusion, VIASYS Inc., 

USA) -  1 шт. – 630,00 

тис.грн. •2 = 1260 

тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

– 150,00 тис.грн. •2 = 



районні 

та міські 

бюджети 

3 000,0 1 000,0 1 000,0 - - 

300  тис.грн. 

Монітор 

поліфункціональний 

для новона-роджених 

з комплектами 

манжеток та датчиків 

– 1 шт. – 55 тис.грн. 

Відкрита 

реанімаційна система 

- 96 тис.грн. •3 = 288 

тис.грн. 

Шприцевий 

інфузійний насос – 

10,2 тис. грн •6 = 61,2 

тис.грн. 

Монітор пацієнта – 

95 тис.грн. •3 = 285 

тис.грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

багатоплодової 

вагітності – 1 шт. 135 

тис. грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

одноплодової 

вагітності – 115 тис. 

грн. •2 = 230 тис.грн. 

Електрокардіограф  - 

1 шт. 20 тис. грн. 

Пульсоксиметр 3 шт. 

18,8 тис. грн. •3 = 

56,4 тис. грн. 

Світильник 

безтіньовий, 

пересувний 2 шт. 35 

інші 

джерела 
- - - - - 



тис.грн. 2 = 70 

тис.грн. 

Ваги для 

новонароджених 

(електронні) 3 шт. - 

8,4 тис. грн. •3 = 25,2 

тис.грн. 

Центрифуга 1 шт. – 

4,2 тис. грн.  

УЗД апарат 

експертного класу, 

для досліджень 

серця, внутрішніх 

органів в акушерстві, 

діагностики 

вроджених вад 

розвитку- 2300,00 

тис. грн. 

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow (Care-

Fusion, VIASYS Inc., 

USA) -  1 шт. – 

630,00 тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

– 150,00 тис.грн. 

Монітор 

поліфункціональний 

для новонародже-них 

з комплектами 

манжеток та датчиків 

– 2 шт. – 110 тис.грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 



одноплодо-вої 

вагітності – 115 тис. 

грн. •2 = 230 тис.грн.  

Ваги для 

новонароджених 

(електронні) 3 шт. - 

8,4 тис. грн. •3 = 25,2 

тис.грн. 

Столик маніпуляцій - 

5 тис. грн. •5 = 25,00 

тис.грн. 

УЗД апарат 

переносний,  з 

конвексним та 

ендокавітальним 

датчиками (для 

акушерських 

досліджень) - 

1 250,00 тис. грн. 

Фототерапевтична 

лампа Natus Led 

NeoBlue нижнього 

типу опромінення 

(Natus Inc. USA) – 1 

шт. – 75 тис.грн. 

Фототерапевтична 

лампа Natus Led 

NeoBlue верхнього 

типу опромінення 

(Natus Inc. USA) – 1 

шт. – 60 тис.грн. 

Аспіратор 

електричний на 

стійці Basic Aspirator 

(Medela AG, 

Switzerland) 3 шт. – 

120 тис.грн. 



Відсмоктувач 

хірургічний з 

електропри-водом – 5 

шт. – 35 тис.грн. 

Інкубатор-

трансформер 

(закритий+відкритий

) з сервоконтролем 2 

шт. – 760 тис.грн. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності на 5 % 

5. Закупівля сучасного 

обладнання для 

оснащення 

міжрайонного 

перинатального 

центру ІІ рівня в 

складі Кременецької 

госпітальної окружної 

лікарні для надання 

допомоги жінкам та 

новонародженим 

згідно з сучасними 

перинатальними 

технологіями 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Кременецька 

райдержадміністрація 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Ліжко-трансформер – 

70 тис.грн.•3 = 210 

тис.грн. 

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow (Care-

Fusion, VIASYS Inc., 

USA) -  1 шт. – 630,00 

тис.грн. •2 = 1260 

тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

– 150,00 тис.грн. •2 = 

300  тис.грн. 

Монітор 

поліфункціональний 

для новонародже-них 

з комплектами 

манжеток та датчиків 

– 1 шт. – 55 тис.грн. 

Відкрита 

реанімаційна система 

районні 

та міські 

бюджети 

3 000,0 1 000,0 1 000,0 - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



- 96 тис.грн. •3 = 288 

тис.грн. 

Шприцевий 

інфузійний насос – 

10,2 тис. грн •6 = 61,2 

тис.грн. 

Монітор пацієнта – 

95 тис.грн. •3 = 285 

тис.грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

багато-плодової 

вагітності – 1 шт. 135 

тис. грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

однопло-дової 

вагітності – 115 тис. 

грн. •2 = 230 тис.грн. 

Електрокардіограф  - 

1 шт. 20 тис. грн.. 

Пульсоксиметр 3 шт. 

18,8 тис. грн. •3 = 

56,4 тис. грн. 

Світильник 

безтіньовий, 

пересувний 2 шт. 35 

тис. грн. • 2 = 70 

тис.грн. 

Ваги для 

новонароджених 

(електронні) 3 шт. - 

8,4 тис. грн. •3 = 25,2 

тис.грн. 

Центрифуга 1 шт. – 



4,2 тис. грн.  

УЗД апарат 

експертного класу, 

для досліджень 

серця, внутрішніх 

органів в акушерстві, 

діагно-стики 

вроджених вад 

розвитку- 2300,00 

тис. грн. 

Апарат дихальний 

дитячий 

неінвазивний SIPAP 

Infant Flow (Care-

Fusion, VIASYS Inc., 

USA) -  1 шт. – 

630,00 тис.грн. 

Компресор медичний 

Aridyne 3500XJ 

(Aridyne, USA) 1 шт. 

– 150,00 тис.грн. 

Монітор 

поліфункціональний 

для новонародже-них 

з комплектами 

манжеток та датчиків 

– 2 шт. – 110 тис.грн. 

Фетальний монітор, 

для  дослідження 

однопло-дової 

вагітності – 115 тис. 

грн. •2 = 230 тис.грн.  

Ваги для 

новонароджених 

(електронні) 3 шт. - 

8,4 тис. грн. •3 = 25,2 

тис.грн. 



Столик маніпуляцій - 

5 тис. грн. •5 = 25,00 

тис.грн. 

УЗД апарат 

переносний,  з 

конвексним та 

ендокавітальним 

датчиками (для аку-

шерських 

досліджень) - 

1 250,00 тис. грн. 

Фототерапевтична 

лампа Natus Led 

NeoBlue нижнього 

типу опромінення 

(Natus Inc. USA) – 1 

шт. – 75 тис.грн. 

Фототерапевтична 

лампа Natus Led 

NeoBlue верхнього 

типу опромінення 

(Natus Inc. USA) – 1 

шт. – 60 тис.грн. 

Аспіратор 

електричний на 

стійці Basic Aspirator 

(Medela AG, 

Switzerland) 3 шт. – 

120 тис.грн. 

Відсмоктувач 

хірургічний з 

електроприводом – 5 

шт. – 35 тис.грн. 

Інкубатор-

трансформер 

(закритий + 

відкритий) з  



сервоконтролем 2 

шт. – 760 тис.грн. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності на 5 % 

6. Забезпечити 

акушерські стаціонари 

необхідними 

витратними 

матеріалами 

(одноразовими 

вакуум-

екстракторами) для 

впровадження 

сучасних 

перинатальних 

технологій 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Щорічна потреба в 

одноразових вакуум-

екстракторах складає 

100 шт. Вартість 1 

вакуум-екстрактора 

1500 грн. 

Потреба на ІІІ рівні 

надання допомоги – 

50 шт. 

Потреба на І та ІІ 

рівні надання 

допомоги – 50 шт. 

Зниження показника 

перинатальної 

смертності на 10 % 

районні 

та міські 

бюджети 

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

7. Забезпечити 

акушерські відділення 

препаратами 

невідкладної допомоги 

(октаплекс, пабал, 

метилергобревін, 

окситоцин, 

простагландини, 

гекотон, волютенз, 

волютан, тетра-спан, 

геласпан, 

транексамова 

кислота,) для надання 

медичної допомоги 

при кровотечах 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Щорічна потреба в 

препаратах для 

надання медичної 

допомоги при 

кровотечах складає 

близько 675 тис. грн., 

а саме: 

- октаплекс - 13833 

грн 1 фл. (30 

флаконів) сума 415 

тис. грн. 

- метилергобревін - 50 

грн. 1 амп. (200 амп.) 

сума 10 тис. грн. 

- пабал – 1000 грн 1 

амп. (100 амп.) сума 

районні 

та міські 

бюджети 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

інші 

джерела 
415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 



100 тис. грн. 

- окситоцин – 2,5 грн. 

1 амп. (20000 амп.) 

сума 50 тис. грн. 

- транексамова 

кислота – 90 грн 1 

амп. (100 амп.) сума 9 

тис. грн. 

- простагландини – 

160 грн. 1 доза (100 

доз)  сума 16 тис. грн. 

- колоїдні препарати – 

150 грн. 500 мл. 

(300 флаконів) сума 45 

тис. грн. 

- кристалоїди – 20 грн. 

400 мл (1500 

флаконів) сума 30 тис. 

грн. 

Потреба на ІІІ рівні 

надання допомоги – 

50 %. 

Потреба на І та ІІ 

рівні надання 

допомоги – 50 %. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності 

8. Забезпечення 

закупівлі препаратів 

для лікування 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

обласний 

бюджет 
382,5 382,5 382,5 382,5 382,5 

Щорічна потреба в 

препаратах для 

лікування дихальних 



дихальних розладів 

новонароджених 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

районні 

та міські 

бюджети 

382,5 382,5 382,5 382,5 382,5 

розладів 

новонароджених 

(куросурф) складає 

100  фд. ( вартісь 1 фл. 

15300 грн.)  

Загальна сума на рік 

складає 1530,00 тис. 

грн. 

Потреба на ІІІ рівні 

надання допомоги – 

50 %. 

Потреба на ІІ рівні 

надання допомоги – 

50 %. 

Зниження показника 

перинатальної  

смертності на 10 % 

інші 

джерела 
765,0 765,0 765,0 765,0 765,0 

9. Забезпечення 

закупівлі 

антирезусного 

імуноглобуліну для 

попередження 

гемолітичної хвороби 

новонароджених 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Щорічна потреба в 

закупівлі 

антирезусного 

імуноглобуліну для 

попередження 

гемолітичної хвороби 

новонароджених 

складає 200 доз. 

Вартість 1 дози           

700 грн 

Зниження показника 

перинатальної  

смертності на 10% 

районні 

та міські 

бюджети 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

інші 

джерела 
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

10. Забезпечення 

закупівлі препаратів 

для лікування важких 

форм анемії у вагітних 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

обласний 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Щорічна потреба в 

закупівлі препаратів 

для лікування важких 

форм анемії у вагітних 

складає  грн., а саме  

- гіно-тардиферон – 1 

упаковка 150 грн. •100 

районні 

та міські 

бюджети 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



лікувально- 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

інші 

джерела 
- - - - - 

= 15 тис. грн. 

- ціанокобаламін – 10 

амп. 15 грн. •100 = 1,5 

тис. грн. 

- фолієва кислота – 1 

уп. 15 грн. •100 = 1,5 

тис. грн 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнської 

смертності на 10% 

11. Розроблення та 

друк інформаційно-

методичних матеріалів 

для дітей, учнівської 

та студентської молоді 

з питань здорового 

способу життя та 

збереження репро-

дуктивного здоров’я 

(листівки, буклети, 

плакати тощо) 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально-

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Щорічна мінімальна 

потреба в коштах для 

друку інформаційно-

методичних 

матеріалів для дітей, 

учнівської та 

студентської молоді з 

питань здорового 

способу життя та 

збереження 

репродуктивного 

здоров’я (листівки, 

буклети, плакати 

тощо) складає 50 тис. 

грн. 

Зниження показника 

підліткових 

вагітностей, 

небажаних 

вагітностей, 

ІПСШ/ВІЛ 

районні 

та міські 

бюджети 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

12. Забезпечити 

закупівлю 

контрацептивів для 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

обласний 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Щорічна мінімальна 

потреба в коштах для 

закупівлі 



жінок з важкою 

екстрагенітальною 

патологією 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

районні 

та міські 

бюджети 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

контрацептивів для 

жінок з важкою 

екстрагенітальною 

патологією складає 

80 тис.грн.,а саме: 

- Ліндинет-30 1 

упаковка 200 грн. 

•200 = 40 тис. грн. 

- ВМС – 1 шт. 400 

грн. •100 = 40 тис. 

грн. 

Зниження показника 

материнської 

смертності на 10% 

інші 

джерела 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

13. Розробити та 

впровадити щорічне 

проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

компаній для 

населення з питань 

здорового способу 

життя, 

репродуктивного 

здоров’я та 

запобігання небажаній 

вагітності за 

допомогою видання 

друкованих матеріалів 

(памфлетів, брошур, 

листівок, буклетів) та 

рекламних 

плакатів/видань 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Щорічна мінімальна 

потреба в коштах для 

друку інформаційно-

методичних матеріалів 

(памфлетів, брошур, 

листівок, буклетів) для 

населення з питань 

здоро-вого способу 

життя, 

репродуктивного 

здоров’я та 

запобігання небажаній 

вагітності складає 50 

тис.грн. 

Зниження показника 

перинатальної та 

материнсь-кої 

смертності, показника 

підліткових 

вагітностей, 

небажаних 

вагітностей, 

ІПСШ/ВІЛ 

 

районні 

та міські 

бюджети 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

інші 

джерела 
- - - - - 



14. Забезпечити 

закупівлю тест-систем 

для обстеження груп 

ризику населення на 

TORCH-інфекції та 

інші інфекції, що 

передаються статевим 

шляхом 

2017-

2021 

Лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Зниження показника 

перинатальної  

смертності, 

показника 

мимовільних абортів, 

викиднів, що не 

відбулись 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

15. Забезпечити 

розробку та друк 

інформаційних 

матеріалів з питань 

профілактики 

онкогінекологічних 

захворювань жінок 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Щорічна мінімальна 

потреба в коштах для 

друку інформаційних 

матеріалів 

(памфлетів, брошур, 

листівок, буклетів) 

для населення з 

питань профілактики 

онкогінекологічних 

захворювань жінок 

складає 5 тис.грн. 

Зниження показника 

онкогінеколо-гічних 

захворювань 

районні 

та міські 

бюджети 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

16. Здійснити 

матеріально-технічне 

забезпечення 

родопомічних закладів 

охорони здоров’я для 

впровадження 

скрінінгу патології 

шийки матки, 

спрямованого на 

діагностику 

передракових станів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

міської ради, 

райдержадміні-страції, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Щорічна мінімальна 

потреба в коштах для 

закупівлі скелець та 

щіточок складає                

5 тис. грн.. 

Зниження показника 

онкогінеколо-гічних 

захворювань 
районні 

та міські 

бюджети 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

інші 

джерела 
- - - - - 



 

17. Здійснити 

матеріально-технічне 

забез-печення родо-

помічних закла-дів 

охорони здоров’я для 

проведення вакцинації 

жі-ночого населен-ня 

віком від 9 до 29 років 

проти папілома-

вірусної інфек-ції, 

спрямова-ної на 

профілак-тику раку 

шийки матки 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

відділ охорони 

здоров’я та медичного 

забезпечення 

Тернопільської міської 

ради, райдержадміні-

страції, лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
137,5 275,0 412,5 550,0 687,5 

Вартість 1 дози 

вакцини (церварикс) 

складає 550 грн. 

1000•550 грн. = 550 

тис. грн. 

2000•550 грн. = 

1 100,0 тис. грн. 

3000•550 грн. = 

1 650,0 тис. грн. 

4000•550 грн. = 

2 200,0 тис. грн. 

5000•550 грн. = 

2 750,0 тис. грн. 

Зниження показника 

раку шийки матки на 

10 % 

районні 

та міські 

бюджети 

137,5 275,0 412,5 550,0 687,5 

інші 

джерела 
275,0 550,0 825,0 1100,0 1375,0 

2. Здоров’я дітей 1. Забезпечення дітей, 

хворих онкологічними 

та 

онкогематологічними 

захворюваннями 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», ТМДКЛ, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Впровадження 

комплексної 

підтримуючої терапії 

буде сприяти 

досягненню стійкої 

ремісії та 

видужанню,зниженн

ю показника дитячої 

смертності на 20% у 

2017-2021р.р. 

районні 

та міські 

бюджети 

50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Забезпечення дітей, 

хворих гемофілією 

типу A або B або 

хворобою Віллебранда 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», ТМДКЛ, 

лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Впровадження 

первинної 

профілактики 

концентратом VІІІ 

фактору(плазмовий,р

екомбінантний)за 

місцем проживання 

буде сприяти 

покращенню якості 

життя хворих 

дітей,зменшенню 

інвалідизації на 70%у 

районні 

та міські 

бюджети 

3050,0 3200,0 3050,0 4000,0 4000,0 

інші 

джерела 
- - - - - 



2017-2021р.р. 

3. Забезпечення дітей, 

хворих 

фенілкетонурію 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Лікувальне 

харчування 

білковими 

гідролізатами, 

дотримання дієти 

сприяє досягненню 

нормального 

розумового розвитку 

і психо-емоційного 

стану хворих дітей до 

100% 2017-2021рр. 

районні 

та міські 

бюджети 

856,8 912,3 921,5 940,0 950,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

4. Забезпечення дітей, 

хворих на цукровий 

діабет лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
15,0 15,75 16,54 17,4 18,3 

Наближення до 

фізіологічної секреції 

інсуліну та 

розширення режиму 

харчування і життя 

пацієнта  до 100% у 

період 2017-2021рр. 

районні 

та міські 

бюджети 

1350,0 1420,0 1430,0 1450,0 1500,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

5. Забезпечення дітей, 

хворих на 

муковісцидоз 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
50,74 53,28 55,94 58,74 61,2 

Замісна 

ферментотерапія, 

забезпечення 

нормального 

фізичного розвитку 

хворих дітей, 

покращення стану 

дитини  до 100% ( 

креон, урсофальк, 

антибактеріальна 

терапія, дорназа М) 

2017-2021рр.   

районні 

та міські 

бюджети 

349,5 349,5 331,1 312,7 294,3 

інші 

джерела 
- - - - - 

6. Забезпечення дітей, 

хворих ювенільним 

ревматоідним 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально-

обласний 

бюджет 
608,6 906,5 906,5 906,5 726,5 

Максимально швидке 

досягнення ремісії, 

щоб запобігти 



артритом лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

незворотнім змінам у 

суглобах, внутрішніх 

органах, уникнути 

відставання в рості, 

призначення 

біологічних 

препаратів хуміра, 

актемра  

2017р. на 60%; 

2018р. на 65%; 

2019р. на 70%; 

2020р. на 75%; 

2021р. на 85%.   

інші 

джерела 
- - - - - 

7. Забезпечення дітей, 

хворих на дитячим 

церебральний параліч 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
255,0 260,0 260,0 280,0 300,0 

Соціалізація хворих 

дітей, зменшення 

гіпертонусу у 50% 

дітей з спастичними 

формами 2017-

2021рр. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

8. Забезпечення дітей, 

хворих на епілепсію 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», обласна 

психоневрологічна 

лікарня, лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
320,0 330,0 340,0 340,0 350,0 

Контроль епінападів 

хворих епілепсією у 

70% 2017-2021рр. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

9. Забезпечення дітей, 

хворих первинним 

(вродженим) 

імунодефіцитом 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я  

обласний 

бюджет 
747,2 850,0 800,0 900,0 800,0 

Підвищення 

імунітету та 

адаптаційних 

можливостей 

організму, зниження 

показника дитячої 

смертності, зниження 

інфекційного 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 



інші 

джерела 
- - - - - 

синдрому, 

повноцінне навчання 

в школі. Замісна 

терапія проводиться  

імуноглобуліном 

Біовен-моно.  

2017р.- 80% 

2018р.- 85% 

2019р. – 85% 

2020р. –  90% 

2021р. -  90%.   

10. Забезпечення 

дітей, хворих 

хронічним вірусним 

гепатитом В та С 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я,  

ТМДКЛ, Інфекційне 

відділення 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Використання 

противірусної терапії 

та гепатопротекторів 

з очікуваним 

позитивним 

результатом і 

покращенням стану 

дитини на 80% у 

період 2017-2021рр. 

Збільшити первинне 

обстеження, 

контроль обстежень 

на фоні терапії.   

районні 

та міські 

бюджети 

60,0 70,0 80,0 100,0 100,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

11. Забезпечення 

дітей, хворих 

артеріальною 

легеневою 

гіпертензією 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
1126,4 1136,2 1136,2 1136,2 1126,4 

Зменшення 

симптоматики, 

покращення якості 

життя, підвищення 

виживання, 

препарати сілденафіл 

і вентавіс (ілопрост)   

2017р. на 59%; 

2018р. на  65%; 

2019р. на  70%; 

2020р. на  79%; 

2021р. на  80%.   

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

12. Забезпечення 

дітей, хворих 

мукополісахаридозом 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Досягнення 

ферментозамісною 

терапією  компенсації 



лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

районні 

та міські 

бюджети 

2201,4 2300,0 2450,0 2500,0 2650,0 

загального стану і 

соціальної адаптації 

хворих 

мукополісахари-дозом 

дітей на 100 % 2017-

2021рр. 
інші 

джерела 
- - - - - 

13. Забезпечення 

дітей, хворих на тяжкі 

розлади психіки та 

поведінки із спектру 

аутизму лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», обласна 

психоневрологічна 

лікарня, лікувально - 

профілактичні заклади 

охорони здоров’я 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Стимулювання 

психомоторного 

розвитку, корекція 

важких поведінкових 

порушень, 

покращення 

адаптаційних 

можливостей 

районні 

та міські 

бюджети 

242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

14. Забезпечення 

дітей, хворих на 

спінальну м’язову 

атрофію лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Підтримання 

життєвих функцій 

хворої дитини за 

допомогою апарату 

штучної вентиляції 

легень на 90% 2017-

2021рр. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

15. Забезпечення 

дітей, хворих важкими 

формами гострої та 

хронічної ниркової 

недостатності 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ», лікувально 

- профілактичні 

заклади охорони 

здоров’я 

обласний 

бюджет 
480,0 485,0 490,0 495,0 498,0 

Покращення стану 

хворих дітей при 

застосуванні 

препаратів для 

імуносупресії і 

цитостатиків, що 

сприяють 

невідторгненню 

пересадженої нирки, 

що у 100% 

забезпечує 

функціонування 

сечовидільної 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



системи і зменшує 

інвалідизацію хворих 

на 30% у 2017-

2021рр. 

16. Забезпечення 

дітей, хворих РДС 

лікуванням, 

медикаментами та 

лікувальним 

харчуванням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ» 

обласний 

бюджет 
960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 

Зниження малюкової 

смертності 

глибоконедоно-

шених дітей та їх 

інвалідизації 

препаратами групи 

фосфоліпідів для 

покращення функції 

легень 2017-2021р. 

на 50%. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

17. Парентеральне 

харчування 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ» 

обласний 

бюджет 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Покращення 

ефективності 

лікування малюків, 

зменшення 

інвалідизації 

препаратами 

парентерального 

харчування 

(амінокислоти, 

ліпіди) 

2017-2021рр. на 30%. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

18. Забезпечення 

проведення 

оперативного 

лікування дітей-

інвалідів із 

захворюваннями 

тазостегнових суглобів 

і сколіозом 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ» 

обласний 

бюджет 
500,0 400,0 300,0 300,0 500,0 

Зниження показника 

дитячої інвалідності 

на 20%,  покращення 

якості життя при 

втіленні 

корсетолікування 

провідних центрів 

спінальної патології 

м.Києва і м.Харкова. 

Вкрай необхідна 

апаратура: 

ЕОП(електрооптик-

ний перетворювач), 

дриль, вібропила, 

артроскоп, 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



хірургічний набір для 

остеосинтезу 2017-

2021рр. 

19.  Забезпечення 

проведення 

оперативного 

лікування дітей-

інвалідів із 

гідроцефалією 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ» 

обласний 

бюджет 
4,0 8,0 4,0 4,0 4,0 

2017р. – 2021р. – 

придбання 

лікворошунтуючої  с-

ми, яка коштує 

4тис.грн. 

Очікуваний 

результат- : 

нормалізація 

внутрічерепного 

тиску хворих дітей на 

90%.2017-2021р.р. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

20. Слухопротезува-

ння 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я, КУТОР 

«ТОДКЛ» 

обласний 

бюджет 
300,0 350,0 400,0 400,0 450,0 

Забезпечення 

нормальної 

життєдіяльності 

дітей за рахунок 

слухопротезування, 

покращення якості 

життя, адаптації до 

середовища, 

психоемоційного 

розвитку, корекція 

важких поведінкових 

порушень, 

покращення 

адаптаційних 

можливостей на 90% 

у 2017-2021рр.   

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

3. Ендокринні 

захорювання 

дорослого 

населення 

1. Забезпечення 

хворих на нецукровий 

діабет уропресом та 

мінірином 

 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР ,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

Покращення якості 

та тривалості життя 

хворих на 

нецукровий діабет: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021 р.  -  на 40 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



4.  Лікування 

гематологіч-

них 

захворювань 

1. Забезпечення ліками 

пацієнтів, хворих на 

хронічні злоякісні, в 

тому числі, 

лімфопроліферативні 

захворювання,  

гемофілію 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР ,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Покращення якості 

та тривалості життя 

пацієнтів, хворих на 

хронічні злоякісні, в 

тому числі, 

лімфопроліферативні 

захворювання крові, 

зменшення 

інвалідизації: 

2017 р. - на 7 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 20 %, 

2021 р.  -  на 25 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Забезпечення 

закупівлі необхідної 

кількості препарату 

іматинібу для 

лікування хворих на 

хронічну мієлоїдну 

лейкемію 

 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР ,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 

Забезпечення  

якісного та 

безпечного лікування 

хворих на хронічну 

мієлоїдну лейкемію, 

підвищення 

тривалості та якості 

їх життя, соціальної 

адаптації, зниження 

рівня смертності та 

інвалідизації: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 25 %, 

2021 р.  -  на 30 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

5. 

 

Протидія 

захворюван-

ню на 

туберкульоз 

 

1. Приведення у 

відповідність до 

санітарних та 

будівельних норм          

протитуберкульозних 

закладів області 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Покращення умов 

лікування та безпеки 

хворих: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 25 %, 

2021 р.  -  на 30 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



2. Проведення 

реконструкцій, 

капітальних ремонтів 

протитуберкульозних 

закладів і кабінетів 

контрольованого 

лікування та 

лабораторій в інших 

ЛПЗ 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 

Покращення 

матеріально-технічної 

бази        

протитуберкульоз-

них закладів області: 

2017 р. - на 7 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 20 %, 

2021 р.  -  на 25 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

3. Забезпечення 

функціонування 

відділення (палат) для 

лікування хворих на 

мультирезистентний 

туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
101,4 27,7 27,7 27,7 27,7 

Підвищення 

ефективності 

лікування хворих на 

туберкульоз: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 18 %, 

2020 р. - на 20 %, 

2021 р.  -  на 25 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

4. Забезпечення 

функціонування  

відділення (палат) для 

паліативного лікування 

хворих на туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 

Зменшення 

показника 

смертності від 

активних форм 

туберкульозу, 

в т.ч., на дому: 

2017 р. - на 7 %, 

2018 р. - на 9 %, 

2019 р. - на 12 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на  20 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

5. Забезпечення 

хоспісної та 

паліативної допомоги 

хворим на туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 

Підвищення рівня 

медичної допомоги 

хворим на хронічні, 

хіміорезистентні 

форми туберкульозу: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 17 %, 

2020 р. - на 23 %, 

2021 р.  -  на 28 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



6. Забезпечення роботи 

кабінетів 

контрольованого 

лікування у загально- 

лікувальній мережі та 

надання ДОТ-послуг на 

рівні первинної ланки 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Покращення якості 

лікування хворих на 

амбулаторному етапі, 

підвищення рівня 

ефективності 

лікування: 

2017 р. - на 7 %, 

2018 р. - на 12 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 23 %, 

2021 р.  -  на 30 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

7. Дотримання вимог 

інфекційного 

контролю в 

лікувально- 

профілактичних 

закладах загальної 

мережі 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

Зниження 

захворюваності на 

туберкульоз 

медичних 

працівників ЛПЗ 

загальної мережі: 

2017 р. - на 20 %, 

2018 р. - на 28 %, 

2019 р. - на 35 %, 

2020 р. - на 43 %, 

2021 р.  -  на 48 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

8. Дотримання 

інфекційного 

контролю у 

протитуберкульозних 

закладах шляхом 

впровадження 

інженерного контролю 

та заходів біобезпеки в 

лабораторіях 

мікробіологічної 

діагностики 

туберкульозу 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 

Зниження 

захворюваності на 

туберкульоз 

медичних 

працівників 

протитуберкульозних 

закладів області: 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 21 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021 р.  -  на 37 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

9. Виявлення хворих 

шляхом проведення 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 
обласний 

бюджет 
57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 

Покращення 

виявлення хворих на 



туберкулінодіагнос-

тики серед контактних 

осіб і осіб, які 

належать до груп 

ризику, стосовно 

захворювання на 

туберкульоз та ВІЛ- 

інфікованих 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

районні 

та міські 

бюджети 

     

туберкульоз серед 

контактних осіб та 

осіб з груп ризику 

стосовно 

захворювання на 

туберкульоз та ВІЛ- 

інфікованих: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 6 %, 

2019 р. - на 7 %, 

2020 р. - на 8 %, 

2021 р.  -  на 9 %. 

інші 

джерела 
- - - - - 

10. Раннє виявлення 

туберкульозної 

інфекції у дітей 

шляхом щорічного 

проведення 

туберкулінодіагности-

ки 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 

Покращення 

виявлення дітей та 

підлітків з "віражем" 

тубпроби: 

2017 р. - на 30 %, 

2018 р. - на 40 %, 

2019 р. - на 55 %, 

2020 р. - на 70 %, 

2021 р.  -  на 90 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

11. Проведення 

комплексної 

діагностики 

туберкульозу 

бактеріоскопічним 

обстеженням 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Збільшення кількості 

обстежених з 

позитивним 

результатом на МБТ 

в лабораторіях ЛПЗ: 

2017 р. - до 5 %, 

2018 р. - до 7 %, 

2019 р. - до 8 %, 

2020 р. - до 9 %, 

2021 р.  -  до 10 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

     

інші 

джерела 
- - - - - 

12. Проведення 

комплексної 

діагностики 

туберкульозу шляхом 

рентгенологічного 

обстеження 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Збільшення 

охоплення населення 

ФГ оглядами: 

2017 р. - на 20 %, 

2018 р. - на 28 %, 

2019 р. - на 35 %, 

2020 р. - на 43 %, 

2021 р.  -  на 50 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



13. Забезпечення 

функціонування 

мікробіологічної 

лабораторії ІІІ рівня з 

діагностики 

туберкульозу  

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
252,5 252,5 252,5 252,5 252,5 

Покращення 

виявлення хворих на 

туберкульоз шляхом 

роведення 

бактеріоскопічного, 

бактеріологічного 

дослідження 

харкотиння на МБТ 

та резистентності до 

терапії: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 18 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 25 %, 

2021 р.  -  на 30 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

14. Створення системи 

контролю якості 

лабораторних 

досліджень 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 

Покращення 

виявлення випадків 

туберкульозу з 

позитивним 

результатом: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 8 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на 20 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

15. Проведення посіву 

мокротиння і 

визначення чутливості 

мікобактерій 

туберкульозу до 

антимікобактеріальних 

препаратів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

обласний 

бюджет 
145,3 145,3 145,3 145,3 145,3 

Підвищення рівня 

визначення 

первинної 

резистентності 

мікобактерій 

туберкульозу до 

антимікобактеріаль-



значення 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

них препаратів: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 20 %, 

2021 р.  -  на 25 %. 

Підвищення рівня 

визначення 

вторинної 

резистентності 

мікобактерій 

туберкульозу до 

антимікобактеріаль-

них препаратів: 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 25 %, 

2019 р. - на 35 %, 

2020 р. - на 45 %, 

2021 р.  -  на 55 %. 

інші 

джерела 
- - - - - 

16. Впровадження 

системи контролю 

якості для лабораторій 

І, ІІ, ІІІ рівня з метою 

ефективності 

діагностики випадків 

туберкульозу, у тому 

числі транспортування 

зразків 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Підвищення рівня 

виявлення 

туберкульозу, 

зменшення термінів 

діагностики та 

підтвердження 

легеневих форм: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 25 %, 

2021 р.  -  на 30 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

17. Виявлення випадку 

МР ТБ шляхом 

застосування 

молекулярно-

генетичних та 

культуральних методів 

дослідження 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Швидке виявлення 

МБТ та визначення 

стійкості до 

ріфампіцину: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 8 %, 

2019 р. - на 10 %, 

2020 р. - на 15 %, 

2021 р.  -  на 18 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



18. Забезпечення 

доступу хворим на 

туберкульоз до 

патогенетичного 

лікування 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

Покращення якості 

лікування хворих, 

підвищення 

ефективності 

лікування 

деструктивних форм 

туберкульозу: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на 23 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

19. Забезпечення 

доступу до 

хірургічного лікування 

хворих на туберкульоз 

легень та 

позалегеневий 

туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Підвищення 

ефективності 

лікування хворих на 

деструктивні форми 

туберкульозу, в т.ч.      

мультирезистентні: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 8 %, 

2019 р. - на 10 %, 

2020 р. - на 13 %, 

2021 р.  -  на 18 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

20. Проведення до- та 

післятестового 

консультування та 

тестування на ВІЛ- 

інфекцію хворих на 

туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Покращення якості 

лікування хворих з 

Ко- інфекцією: 

2017 р. - на 7 %, 

2018 р. - на 9 %, 

2019 р. - на 12 %, 

2020 р. - на 15 %, 

2021 р.  -  на 18 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

21. Удосконалення 

системи інформування 

населення з актуальних 

питань, пов’язаних із 

захворюванням на 

туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

обласний 

бюджет 
1,5 1,5 1,5 1,5 0 

Підвищення 

поінформованості 

населення з питань 

туберкульозу, раннє 

виявлення 

захворювання: 

2017 р. - на 15 %, 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 



значення 

інші 

джерела 
- - - - - 

2018 р. - на 25 %, 

2019 р. - на 30 %, 

2020 р. - на 35 %, 

2021 р.  -  на 40 %. 

22. Систематичне 

видання і 

розповсюдження серед 

населення соціальної 

реклами та 

інформаційно- 

просвітницьких 

матеріалів з 

актуальних питань, 

пов’язаних із 

захворюванням на 

туберкульоз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Покращення 

профілактики 

туберкульозу: 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 20 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021 р.  -  на 35 %. 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

23. Надання 

соціальних послуг 

хворим на туберкульоз 

на амбулаторному 

етапі 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

СТМО ,,Фтизіатрія”,     

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 

Покращення якості 

життя  та 

ефективності 

лікування хворих на 

туберкульоз на 

амбулаторному етапі 

лікування: 

2017 р. - на 5 %, 2018 

р. - на 10 %, 2019 р. - 

на 15 %, 2020 р. - на 

20 %, 2021 р.  -  на 25 

%. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

6. Ревтамологія 1. Забезпечення 

хворих на 

ревматоїдний артрит 

препаратами для 

імунобіологічної 

терапії: Тоцилізумаб, 

Адалімумаб 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня” 

обласний 

бюджет 
760,0 760,0 1100,0 1100,0 1100,0 

Зниження показника 

тимчасової 

непрацездатності; 

скорочення кількості 

і тривалості 

госпіталізації 

пацієнтів на рік: 

2017 р. - на 10 %, 



 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 25 %, 

2021 р.  -  на 30 %. 

 Зменшення потреби 

у протезуванні та 

інших ортопедичних 

втручаннях на 

суглобах: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 17 %, 

2021 р.  -  на 25 %. 

 Зменшення 

первинного виходу 

на інвалідність; 

покращення якості та 

тривалості життя:: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 12 %, 

2020 р. - на 15 %, 

2021 р.  -  на 18 %. 

інші 

джерела 
     

7. Замісна 

ниркова 

терапія 

1. Гемодіаліз (в тому 

числі препарати 

супроводу) 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня 

обласний 

бюджет 
11530,2 44500,0 47000,0 49000,0 51000,0 

Покращення якості та 

тривалості життя 

пацієнтів з нирковою 

недостатністю: 

2017 р.   -      на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на 23 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Перитоніальний 

діаліз 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня 

обласний 

бюджет 
3680,0 4500,0 5550,0 6600,0 7200,0 

Покращення якості та 

тривалості життя 

пацієнтів з нирковою 

недостатністю: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на 23 %. 

8. Транспланто-

логія 

1. Імунодепресивна 

терапія хворих з 

трансплантацією 

органів, в тому числі 

дітей 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
6060,9 6060,9 6060,9 6060,9 6060,9 

Збільшення 

тривалості життя 

пацієнтів з 

трансплантованими 

органами: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на 23 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Визначення 

концентрації 

циклоспорину і 

такролімусу у 

пацієнтів з 

трансплантованими 

органами 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня” 

обласний 

бюджет 
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

9. Забезпечення 

стомованих 

хворих 

виробами 

медичного 

призначення 

1. Забезпечення 

стомованих хворих 

калоприймачами з 

керованим резервуаром 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
594,0 594,0 612,0 612,0 612,0 

Покращення якості 

життя, соціальних 

стандартів, гігієни 

стомованих хворих: 

2017 р. - на 20 %, 

2018 р. - на 30 %, 

2019 р. - на 35 %, 

2020 р. - на 40 %, 

2021 р.  -  на 50 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

10. Закупівля 

високовартіс-

ного 

медичного 

обладнання 

1.  Закупівля 

високовартісного 

обладнання та виробів 

медичного 

призначення для 

лікувально-

профілактичних 

закладів області 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
55000,0 55000,0 55000,0 55000,0 45000,0 

Магнітно-

резонансний 

томограф 1*20 000,0 

тис.грн. 

Комп’ютерний 

томограф 1*12 000,0 

тис.грн. 

Цифровий 

рентгенівський 

апарат 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



(стаціонарний+перен

осний) 30*2 400,0 

тис.грн. 

Мамографічний 

комплекс 13*1 800,0 

тис.грн. 

Цифровий 

флюорографічний 

аппарат 11*1 300,0 

тис.грн. 

Ультразвуковий 

діагностичний 

аппарат 

(стаціонарний+перен

осний) 30*1 200,0 

тис.грн. 

Апарат штучної 

вентиляції легень 

економічного класу 

(дорослі+дитячі) 

15*700,0 тис.грн. 

Апарат штучної 

вентиляції легень 

вищого класу 

(дорослі+дитячі) 

25*1 400,0 тис.грн. 

Коагулятор 25*50,0 

тис.грн. 

Лапароскопічна 

стійка 11*2 400,0 

тис.грн. 

Фетальний монітор 

37*50,0 тис.грн. 

Ортопедичний набір 

18*700,0 тис.грн. 

Покращення 

лікувально-

діагностичного 

процесу в області 

 



2.  Придбання 

автомобілів швидкої 

медичної допомоги 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
15000,0 - - - - 

Забезпечення 

своєчасного доїзду 

бригади екстреної 

(швидкої) медичної 

допомоги до пацієнта 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

11. 

 

Покращення 

життя людей з 

хронічними 

вірусними 

гепатитами 

1. Санпросвітробота 

серед населення про 

шляхи зараження 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Зросте обізнаність 

населення про шляхи 

зараження вірусними 

гепатитами В і С:  

2017 р. - на 60 %, 

2018 р. - на 70 %, 

2019 р. - на 85 %, 

2020 р. - на 90 %, 

2021 р. - на 100 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Забезпечення 

вільного доступу 

населення до 

тестування та 

консультацій 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
120,0 120,0 120,0 60,0 60,0 

Раннє виявлення та 

облік хворих, 

інфікованих вірусом 

гепатитів: 

2017 р. – на 10 %, 

2018 р. – на 15 %, 

2019 р. - на 20 %, 

2020 р. - на 35 %, 

2021 р. -  на 45 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

3. Організація 

навчання з питань 

безпечного способу 

життя людей, хворих 

на вірусні гепатити 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД, 

обласний 

бюджет 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Зменшення 

захворюваності на 

гепатити, що 

передаються 

гемоконтактним 

шляхом: 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 



райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

інші 

джерела 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 20 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021 р. - на 40 %. 

4. Забезпечення 

праймерами та 

системами для 

визначення генотипу, 

ДНК і РНК вірусних 

гепатитів рівнів 

вірусного 

навантаження 

лабораторії  для 

моніторингу 

протікання хронічних 

вірусних гепатитів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД 

обласний 

бюджет 
154,0 155,0 157,0 168,0 168,0 

Покращення якості 

лікування хворих на 

вірусні гепатити:  

2017 р. - на 30 %, 

2018 р. - на 45 %, 

2019 р. - на 50 %, 

2020 р. - на 55 %, 

2021 р.  -  на 65 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

5. Створення єдиної 

системи обліку хворих 

на вірусні гепатити та 

єдиної системи 

профілактики цього 

захворювання 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
5,0 3,0 4,0 6,0 6,0 

Покращення 

диспансерного 

нагляду за хворими на 

вірусні гепатити В і С 

та своєчасне 

призначення 

противірусного 

лікування: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021 р.  -  на 40 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

6. Забезпечення  

лікування та 

профілактики 

хронічних вірусних 

гепатитів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР,,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад 

міст обласного 

значення 

обласний 

бюджет 
1570,0 2587,0 3572,0 4570,0 4570,0 

Покращення якості 

життя хворих, 

продовження їх 

працездатного віку та 

зниження 

інвалідизації: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 15 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



2021 р.  -  на 40 %. 

7. Організація 

діяльності мобільної 

амбулаторії, відділення 

денного перебування 

хворих для 

консультації, 

обстеження та 

лікування пацієнтів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КЗТОР ,Тернопільська 

університетська  

лікарня”, ТМКЛШД 

обласний 

бюджет 
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Доступ населення до 

лікування та 

обстеження, 

особливо осіб із 

сільської місцевості: 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 25 %, 

2019 р. - на 30 %, 

2020 р. - на 40 %, 

2021 р.  -  на 50 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

12. 

 

Паліативна та 

хоспісна 

допомога 

1. Створення системи 

надання паліативної 

допомоги невиліковно 

хворим дітям; 

забезпечення надання 

паліативної допомоги 

дітям 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я облдержадмі- 

ністрації, КУТОР 

"Хоспіс" 

обласний 

бюджет 
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Підвищення рівня 

медичної допомоги 

невиліковно хворим 

дітям, покращення 

якості життя: 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021 р.  -  на 23 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Створення виїзного 

консультативного 

відділення  КУ ТОР 

"Хоспіс", забезпечення 

надання якісної 

паліативної допомоги 

невиліковно хворим 

пацієнтам, які не 

можуть бути із різних 

причин госпіталізовані 

в медичні заклади, в 

т.ч. сільському 

населенню 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я облдержадмі- 

ністрації, КУТОР 

"Хоспіс" 

обласний 

бюджет 
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Підвищення рівня 

медичної допомоги 

невиліковно хворим, 

патронажне і 

консультативне 

забезпечення якісної 

паліативної допомоги 

покращення якості 

життя невиліковно 

хворих, в т.ч. 

сільського населення: 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 20 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 35 %, 

2021 р.  -  на 40 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



3. Придбання 

автомобіля  для 

КУТОР "Хоспіс" 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров'я облдержадмі- 

ністрації, КУТОР 

"Хоспіс" 

обласний 

бюджет 
400,0 - - - - 

Покращення 

забезпечення 

діяльності хоспісу, 

виїзного 

консультативного 

відділення: 

2017   р.  -  на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 20 %, 

2021   р.  -  на 30 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

13. 

 

Профілактика 

та лікуваня 

серцево-

судинних та 

судинно-

мозкових 

захворювань 

1. Висвітлювати у 

теле- та 

радіопередачах, 

присвячених питанням 

охорони здоров’я, 

матеріали, пов’язані з 

розв’язанням 

проблеми запобігання 

захворюванням 

системи кровообігу 

 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

обласний комітет з 

питань телебачення та 

радіомовлення, 

виконком 

Тернопільської міської 

ради, 

райдержадміністрації 

 

обласний 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Зростання 

інформованості 

населення щодо 

питань запобігання 

захворюванням 

системи кровообігу 

та популяризації 

здорового способу 

життя: 

2017 р. - на 60 %, 

2018 р. - на 70 %, 

2019 р. - на 85 %, 

2020 р. - на 90 %, 

2021 р. - на 100 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Забезпечити 

обласний 

кардіологічний 

центр: 

-однокамерними (10 

одиниць) та 

двокамерними 

(20 одиниць) 

кардіостимуля-

торами 

 

2017-

2021 Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради, КЗТОР 

,,Тернопільська 

університетська 

лікарня” 

 

обласний 

бюджет 
600,0 600,0 650,0 650,0 650,0 

Дотримання 

стандартів 

лікувально-

діагностичного 

процесу, зниження 

рівня смертності 

населення внаслідок 

порушень ритму та 

провідності:  

2017 р. - на 2 %, 

2018 р. - на 4 %, 

2019 р. - на 6 %, 

2020 р. - на 8 %, 

2021  р.  -  на 9 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 

інші 

джерела 
- - - - - 



3. Придбання 

кардіовертерів 

дефібриляторів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
350,0 500,0 500,0 600,0 600,0 

Дотримання 

стандартів 

лікувально-

діагностичного 

процесу, зниження 

рівня смертності 

порушень ритму та 

провідності: 

2017 р. - на 2 %, 

2018 р. - на 4 %, 

2019 р. - на 6 %, 

2020 р. - на 8 %, 

2021  р.  -  на 9 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

4. Забезпечити заклади 

охорони здоров‘я 

фібринолітичними 

агентами для надання 

невідкладної допомоги 

при гострих 

коронарних синдромах 

та тромбоемболіях 

легеневої артерії, 

ішемічних інсультах 

2017-

2021 
 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет  

Тернопільської міської 

ради, 

райдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
300,0 300,0 400,0 400,0 400,0 

Дотримання 

стандартів 

лікувально-

діагностичного 

процесу, зниження 

рівня смертності 

населення: 

2017 р. - на 2 %, 

2018 р. - на 4 %, 

2019 р. - на 6 %, 

2020 р. - на 8 %, 

2021  р.  -  на 9 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

5. Закупити вироби 

медичного 

призначення для 

проведення 

ургентного 

стентування 

коронарних судин при 

гострому коронарному 

синдромі 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

 

обласний 

бюджет 
1000,0 1000,0 1300,0 1600,0 1600,0 

Дотримання 

стандартів 

лікувально-

діагностичного 

процесу, зниження 

рівня смертності 

населення від 

гострого інфаркту 

міокарда: 

2017 р. - на 3 %, 

2018 р. - на 3,5 %, 

2019 р. - на 4,5 %, 

2020 р. - на 5 %, 

2021  р.  -  на 6 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

500,0 500,0 700,0 900,0 900,0 

інші 

джерела 
- - - - - 



6. Придбання систем 

холтерівського 

моніторування 

артеріального тиску та 

електрокардіограми 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільської міської 

ради, 

райдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
30,0 40,0 - 30,0 - 

Підвищення рівня 

обстеження хворих 

та верифікації 

діагнозів: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 18 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021  р.  - на 35 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

70,0 70,0 100,0 70,0 100,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

7. Придбання 

велоергометрів 

2017-

2021 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільської міської 

ради, 

райдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
40,0 40,0 - 40,0 40,0 

Підвищення рівня 

обстеження хворих 

та верифікації 

діагнозів: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 18 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021  р.  -  на 35 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

80,0 80,0 160,0 120,0 120,0 

інші 

джерела 
- - - - - 

14. 

 

Протидія 

захворювань, 

що викликані 

інфекційними 

та 

неінфекційним

и збудниками 

1. Вивчення 

колективного 

імунітету до дифтерії і 

правцю серед 

населення області 

 

2017-

2021 

Відокремлений 

підрозділ з контролю 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Підвищення оцінки 

ефективності 

вакцинації та ризику 

виникнення 

імунокерованих 

інфекцій серед 

незахищених осіб: 

2017 р. - на 10 %, 

2018 р. - на 18 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021  р.  - на 35 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

2. Проведення 

моніторингових 

досліджень з метою 

вивчення циркуляції 

збудників інфекційних 

захворювань серед 

населення області та в 

зовнішньому 

середовищі 

2017-

2021 Відокремлений 

підрозділ з контролю 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 
430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

Профілактика 

інфекційних 

захворювань 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 20 %, 

2019 р. - на 25 %, 

2020 р. - на 30 %, 

2021  р.  - на 40 %. 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



3. Забезпечення 

функціонування   

вірусологічної, 

паразитологічної,  

бактеріологічних 

(мікробіологічних) 

лабораторій та 

лабораторії особливо 

небезпечних інфекцій 

2017-

2021 

Відокремлений 

підрозділ з контролю 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 
600,0 700,0 700,0 800,0 1000,0 

Проведення моні-

торингових та 

діагностичних дос-

ліджень (люди та 

зовнішнє сере-

довище) з метою 

ідентифікації етіо-

логічного чинника 

захворювань, спала-

хів, та циркуляції 

збудників на 

території області. 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 25 %, 

2019 р. - на 35 %, 

2020 р. - на 45 %, 

2021  р.  - на 50 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

4. Удосконалення  

системи контролю 

якості лабораторних 

досліджень  

(придбання 

автоматичного процесу 

в АІС «Лабораторія») 

2017-

2021 

Відокремлений 

підрозділ з контролю 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 
120,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Покращення кон-

тролю якості 

лабораторних дос-

ліджень 

2017 р. - на 5 %, 

2018 р. - на 10 %, 

2019 р. - на 15 %, 

2020 р. - на 18 %, 

2021  р.  - на 20 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

5. Проведення 

діагностики 

актуальних бактеріо-

логічних,паразитологі

чних,вірусних,особлив

о небезпечних іфекцій  

із застосуванням   

сучасних чутливих 

методів діагностики-

ПЛР та ІФА 

2017-

2021 

Відокремлений 

підрозділ з контролю 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Збільшення об′ємів 

досліджень та 

покращення їх 

результативності 

2017 р. - на 15 %, 

2018 р. - на 25 %, 

2019 р. - на 35 %, 

2020 р. - на 45 %, 

2021  р.  - на 50 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

6. Визначення вмісту 

генетично –

2017-

2021 

Відокремлений 

підрозділ з контролю 
обласний 

бюджет 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Забезпечення якості 

харчової продуції та 



модифікованих 

організмів в харчовій 

продукції та 

продовольчій сировині 

шляхом застосування 

молекулярно-

генетичних методів 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

продовольчої 

сировини 

2017 р. - на 20 %, 

2018 р. - на 25 %, 

2019 р. - на 30 %, 

2020 р. - на 35 %, 

2021  р.  - на 40 %. 

інші 

джерела 
- - - - - 

7. Забезпечення 

контролю за 

ефективністю 

діагностики випадків 

неінфекційних 

захворювань та 

покращення 

інформування 

населення 

2017-

2021 

Відокремлений 

підрозділ з контролю 

та моніторингу 

захворювань у 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Забезпечення ефек-

тивності діагности-ки 

випадків неінфек-

ційних захворювань 

та покращення ін-

формування населе-

ння 

2017 р. - на 5 %,  

2018 р. - на 8 %,  

2019 р. - на 12 %, 

2020 р. - на 15 %, 

2021 р. -   на 18 %. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - -   

інші 

джерела 
- - - - - 

15. Онкологія 1. Формування 

переліку осіб, що 

належать до груп 

підвищеного ризику, з 

метою їх 

оздоровлення, 

диспансерного 

спостереження та 

своєчасного лікування 

 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет ім. І. Я. 

Горбачевського, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер», 

лікувально-

профілактичні заклади 

м.Тернополя та 

області 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Збільшення кількості  

злоякісних 

новоутворень І-ІІ 

стадії в  

2017 – 50%, 

2018 – 51%, 

2019 – 52%, 

2020 –  53%, 

2021 – 54% 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



2. Забезпечення 

раннього виявлення 

злоякісних пухлин в 

закладах охорони 

здоров’я, що надають 

первинну медико-

санітарну допомогу 

шляхом  створення 

систематизованого 

проходження профі-

лактичних медичних 

оглядів населення та 

диспансерного 

спостереження за 

хворими з 

передпухлинними 

захворюваннями із 

створенням 

комп’ютеризованої 

бази населення з 

відмітками про дату 

проходження тих чи 

інших обстежень, які 

регламентовані 

наказами МОЗ 

України.  

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я облдержадмі- 

ністрації,  

відділ 

охорони здоров’я 

Тернопільської міської 

ради, відділи охорони 

здоров’я 

райдержадміністрацій, 

Головні лікарі 

первинної медико-

санітарної допомоги та 

вторинної 

спеціалізованої 

допомоги 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Створення локальних  

комп’ютеризованих 

баз.  

Збільшення відсотку 

проведення ОПО 

населення до 80% 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

3. Запровадження 

якості профілактичних 

оглядів та 

скринінгових програм 

в роботі лікувально-

профілактичних 

закладів, в тому числі 

із повним залученням 

в роботі чоловічих та 

жіночих оглядових 

кабінетів, з метою 

раннього виявлення 

передпухлинних 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації,  

відділ охорони 

здоров’я та виконком 

Тернопільської міської 

ради, 

райдержадміністрації 

Головні лікарі 

лікувально-

профілактичних 

закладів первинної 

медико-санітарної 

обласний 

бюджет 
8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 

Забезпечення 

цитологічних лабора-

торіїй, чоловічих та 

жіночих оглядових 

кабінетів, 

рентгенкабінетів, 

ендоскопічних 

кабінетів, кабінетів 

УЗД необхідним 

діагностичним 

обладнанням та 

створенням 

комп’ютерної 

 міський 

бюджет 

м. 

Тернопіл

ь 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 



захворювань і зло які-

сних новоутворень, 

зокрема раку шийки 

матки, прямої кишки, 

шлунка, молочної 

залози та інших 

локалізацій; шляхом 

до оснащення або 

переоснащення 

необхідною 

апаратурою відповідно 

до табелів 

матеріально-технічної 

бази  

допомоги та вторинної 

спеціалізованої 

допомоги 

 

районні 

бюджети 

 

8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 

електронної бази 

даних. 

 

інші 

джерела 
- - - - - 

4. Залучення засобів 

масової інформації, 

навчальних закладів і 

громадських 

організацій до 

роз’яснювальної 

роботи з населенням, 

направленої на 

підвищення рівня 

знань та мотивації в 

питаннях 

профілактики, 

раннього виявлення та 

можливостей 

ефективного лікування 

онкологічних 

захворювань, зміну 

ставлення до власного 

здоров’я та способу 

життя з метою 

попередження та 

раннього виявлення 

онкологічних 

захворювань 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

ім.І.Я.Горбачевського,  

відділ охорони 

здоров’я та виконком 

Тернопільської міської 

ради, відділи охорони 

здоров’я 

райдержадміністрацій, 

головні лікарі 

лікувально-

профілактичних 

закладів області 

 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Покращення 

інформованості та 

підвищення 

онкологічної 

настороги населення, 

збільшення 

виявлення ранніх 

форм раку та 

оздоровлення 

передракової 

патології 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



5. Залучення 

телерадіокомпанії до 

створення щомісячних 

теле- та радіопередач 

із залученням фахівців 

онкологічного 

профілю з питаннь 

профілактики, 

раннього виявлення та 

можливостей 

ефективного лікування 

онкологічних 

захворювань, зміну 

ставлення до власного 

здоров’я та способу 

життя з метою 

попередження та 

раннього виявлення 

онкологічних 

захворювань та 

сприяння 

запровадженню 

тематичних публікацій 

та матеріалів у 

пеіодичних 

друкованих виданнях 

області. 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

ім.І.Я.Горбачевського,  

відділ охорони здоров’я 

та виконком 

Тернопільської міської 

ради, відділи охорони 

здоров’я 

райдержадміністрацій, 

головні лікарі 

лікувально-

профілактичних 

закладів області 

 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Покращення 

інформованості та 

підвищення 

онкологічної 

настороги населення, 

збільшення 

виявлення ранніх 

форм раку та 

оздоровлення 

передракової 

патології 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

6. Продовження 

удосконалення 

системи рейтингових 

показників, що 

характеризують якість 

роботи онкологічної 

служби області, 

шляхом створення 

єдиної системи 

галузевої статистичної 

звітності 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет ім.І.Я. 

Горбачевського, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Покращення 

ефективності 

організації надання 

онкологічної 

допомоги в області 

 
районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



7. Створення постійно 

діючої комісії з числа 

провідних фахівців з 

питань стандартизації 

методів діагностики  

та лікування 

злоякісних 

новоутворень та 

удосконалення 

стандартів діагностики 

і лікування онколо-

гічно хворих з 

організації надання їм 

медичної допомоги 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

ім.І.Я.Горбачевського, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Введення в дію в 

області єдиних 

стандартів 

діагностики та 

надання медичної 

допомоги хворим з 

онкологічною 

допомогою на 

первинному 

вторинному та 

третинному рівнях 

надання медичної 

допомоги населенню 

області у 

відповідності до 

чинних наказів МОЗ 

України 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

8. Забезпечення 

надання онкологічним 

хворим області  

стаціонарної допомоги 

в умовах КУТОР  

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» з викори-

станням комплексу 

сучасних методів 

діагностики, хірург-

гічного, променевого, 

хіміотерапевтичного 

лікування відповідно 

до затверджених стан-

дартів та з 

урахуванням світового 

досвіду 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Підвищення якості 

лікувально-

діагностичного 

процесу 

Покращення якісних 

показників : 

- верифікації діагнозу 

до 85% . 

- охоплення спец 

лікуванням  до 75%. 

- зниження рівня 

летальності до року 

після встановлення 

діагнозу до 25% 

Зниження рівня 

первинної 

інвалідності 

онкохворих. 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

9. Введення в дію на 

базі обласного 

клінічного 

2017 Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
500,0 - - - - 

Покращення умов 

перебування 

пацієнтів та 



онкологічного 

диспансеру 

хіміотерапевтичного 

відділення із 

забезпеченням 

належного 

устаткування 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

високотехнологічне 

проведення 

хіміотерапевтичного 

лікування із 

забезпеченням його 

циклічності 
інші 

джерела 
- - - - - 

10. Забезпечення 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» сучасним 

діагностичним 

обладнанням для 

здійснення 

уточнюючої та 

диференційної 

діагностики 

злоякісних 

новоутворень і 

забезпечення її 

технічним 

супроводом. 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

обласний 

бюджет 
5000,0 1000,0 500,0 1000,0 500,0 

Покращення 

оснащенності  

онкослужби. 

Комплекс 

рентгенівський 

діагностичний, 

стацiонарний,  на 3 

робочі місця 

1*4000000,00 грн 

Проявочна машина 

2*100000,00 грн 

Установка 

фотохімічної обробки 

рентгеноплiвок, з 

сушкою підігрітим 

повітрям 1*30000,00 

грн 

Бінокулярний 

кольпоскоп  

2*250000,00 грн 

Гістероскоп 

1*100000,00 грн 

Аналiзатор  

імуноферментний 

1*250000,00 грн 

Аналізатор 

гематологічний 

1*250000,00 грн 

Аналізатор 

біохімічний 

1*250000,00 грн 

Тонкий 

фібробронхоскоп з 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



освітлювачем 

1*500000,00 грн 

Гастрофіброскоп з 

освітлювачем 

1*500000,00 грн 

Фіброколоноскоп з 

освітлювачем 

1*550000,00 грн 

Установка для 

дезинфекції та 

стерилізації 

ендоскопічного 

обладнання 

2*197000,00 грн 

Інтракавітальний 

датчик 2*100000,00 

грн 

Лінійний датчик 

2*100000,00 грн 

Спiрограф 

мікропроцесорний  з 

адаптованим 

принтером 1*20000,00 

грн 

Діагностичний 

автоматизований 

електрокардіокомплек

с 1*40000,00 грн 

Електрокардіограф 

переносний 

1*16000,00 грн 

Що дасть змогу 

покращення якості 

діагностики, 

зниження 

діагностичних 

помилок, підвищення 

спроможності та 

доступності 

діагностичних 



методів, покращення 

умов праці 

медичного персоналу 

Покращення якісних 

показників : 

- верифікації діагнозу 

до 85% . 

11. Забезпечення 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» сучасним 

технічним 

обладнанням для 

здійснення 

інвазивного лікування 

злоякісних 

новоутворень і 

забезпечення її 

технічним 

супроводом. 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

обласний 

бюджет 
10000,0 1200,0 500,0 500,0 500,0 

Покращення 

оснащенності  

онкослужби. 

Цистоуретероскоп 

операційний 

1*200000,00 грн 

Цистоуретроскоп 

операційний 

2*150000,00 грн 

Цисторезектоскоп 

операційний 

1*150000,00 грн 

Ректоскоп 

операційний 

2*50000,00 грн 

Електрохірургічний 

набір для загальної 

хірургії розширений 

1*750000,00 грн 

Електрохірургічний 

набір для для 

об’ємної коагуляції 

біологічних тканин 

2*750000,00 грн 

Набір 

електрохірургічний 

високочастотний с 

аргонпідсиленою 

коагуляцією для 

загальної хірургії 

розширений 

1*716000,00 грн 

Електрохірургічний 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



високочастотний 

апарат 4*30000,00 грн 

Лапароскопічний 

комплекс 

1*1400000,00 грн 

Стiл операційний  

універсальний 

5*80 000,00 грн 

Шафа сухожарова на 

40 л 4*11000,00 грн 

Шафа сухожарова на 

80 л 2*15000,00 грн 

Свiтильник 

операційний 

стельовий 5*80000,00 

грн 

Відсмоктувач 

медичний  

електричний 

5*4000,00 грн 

Комплекс 

відеоскопічний 

(відеогастроскоп, 

відеоколоноскоп, 

монітор, системний 

відеоцентр з 

освітлювачем, стійка 

приборна медична, 

ендоскопічний 

відсмоктувач, 

комплект біопсійних 

щипців та петель) 

1*1700000,00 грн 

Комплект 

хірургічних 

інструментів 

2*200000,00 грн 

Апарат штучної 

вентиляції легень 

5*230000,00 грн 



Реанімаційно-

хірургічний монітор 

8*40000,00 грн 

Апарат УЗД 

1*3000000,00 грн 

Покращення якості 

виконання 

оперативних методів 

лікування, отримання 

доступності 

проведення 

високотехнологічних  

оперативних 

втручань в умовах 

КУТОР «ТОКОД», 

покращення умов 

праці медичного 

персоналу. 

- охоплення спец 

лікуванням  до 75%. 

- зниження рівня 

летальності до року 

після встановлення 

діагнозу до 25% 

Зниження рівня 

первинної 

інвалідності 

онкохворих. 

Зменшення затрат на 

утримання 

перебування 

пацієнтів в зв’язку із 

скороченням 

післяопераційного 

періоду в умовах 

стаціонару 

 



12. Матеріально-

технічне забезпечення 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» з метою 

додержання стандартів 

лікування 

онкологічних хворих: 

хіміотерапевтичними 

препаратами, радіо-

фармацевтичними 

препаратами, 

препаратами 

супроводу та ін. 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

 

обласний 

бюджет 
10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Покращення 

забезпеченням 

хіміопрепаратами. 

Підвищення 

доступності 

отримання 

хіміотерапевтичного 

лікування 

населенням області.  

- охоплення спец 

лікуванням  до 75%. 

- зниження рівня 

летальності до року 

після встановлення 

діагнозу до 25% 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

13. Розроблення та 

видання пам’яток для 

онкологічно хворих 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Підвищення 

інформативності 

онкологічних хворих 

в плані 

диспансерного 

нагляду та способу 

життя 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

14. Підвищити 

доступність 

онкологічних 

пацієнтів та членів їх 

сімей до психологічної 

підтримки шляхом 

співпраці з 

громадськими 

організаціями, 

психологами-

волонтерами 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

ім.І.Я.Горбачевського,  

відділ охорони здоров’я 

та виконком 

Тернопільської міської 

ради, відділи охорони 

здоров’я 

райдержадміністрацій, 

головні лікарі 

лікувально-

профілактичних 

закладів області 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Покращення 

соціальної та 

трудової реабілітації 

онкологічно хворих 

 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 



15. Продовження 

прийняття участі в 

утвореній на базі 

Національного 

інституту раку 

єдиного  

інформаційно-

аналітичного центру 

онкологічної служби 

та формування 

єдиного 

інформаційного 

простору в галузі 

онкології   

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

ім.І.Я.Горбачевського, 

КУТОР 

«Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер» 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Забезпечення 

розвитку 

онкологічної системи 

області 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

16. Забезпечення 

участі учених, 

фахівців та студентів у 

міжнародних науково-

практичних 

конференціях, 

програмах з обміну 

фахівцями і 

стажування, інших 

наукових і практичних 

заходах 

2017-

2021 

 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

ТДМУ 

ім.І.Я.Горбачевського, 

Тернопільський 

обласний клінічний 

онкологічний 

диспансер, виконком 

Тернопільської міської 

ради, 

райдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
- - - - - 

Підвищення 

кваліфікації з 

онкології медичних 

працівників області 

та лікарів 

онкологічного 

профілю 

районні 

та міські 

бюджети 

- - - - - 

інші 

джерела 
- - - - - 

 

 



7. Координація та контроль ха ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на 

уравління охорони здоров’я облдержадміністрації.  

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів 

програми уравління охорони здоров’я облдержадміністрації щороку до               

15 січня протягом 2018-2022 років. 

Узагальнену інформацію про хід та виконання заходів програми 

уравління охорони здоров’я облдержадміністрації подає щороку до 01 лютого 

протягом 2018-2022 років департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації. 

 

 

  Заступник голови  

обласної державної адміністрації                                                      О.В.ВАЛОВ 


