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                  Додаток  до рішення   

_____________ № __________   

ПРОГРАМА «Здоров’я мешканців Луцької міської  територіальної громади 

на 2021-2025 роки»  

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ    

1.   Ініціатор розроблення Програми   Управління охорони здоров’я  

Луцької міської ради    

2.   Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми   

Рішення виконавчого комітету 

Луцької міської ради від 

17.06.2020 № 289-1 «Про 

трансформацію галузі охорони 

здоров’я Луцької міської  

територіальної громади в  рамках 

реформування»    

3.   Розробник Програми    Управління охорони здоров’я  

Луцької міської ради    

4.   Співрозробники Програми   Керівники закладів охорони 

здоров’я, які належать до 

об’єктів комунальної власності 

Луцької міської територіальної  

громади    

5.   Відповідальний виконавець 

Програми   

Управління охорони здоров’я  

Луцької міської ради    

6.   Учасники Програми   Управління охорони здоров’я 

Луцької міської ради; закладів 

охорони здоров’я, які належать 

до об’єктів комунальної 

власності Луцької міської 

територіальної громади;  

департамент фінансів та  

бюджету Луцької міської ради   

7.   Термін реалізації Програми   2021–2025 роки   

   

8.   

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього   

216567,00 тис. грн   

у тому числі кошти бюджету Луцької  

міської територіальної   

громади (рекомендовані обсяги)   

   

216567,00 тис. грн   
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма   

   

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і 

соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад, а 

охорона здоров’я – це система заходів, які здійснюються органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і 

громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і 

психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності 

людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її 

життя.   

За даними Європейського регіонального бюро (ЄРБ) ВООЗ до чинників, 

які визначають сучасні тренди чи тенденції в охороні здоров’я, належать 

глобалізація, серйозні демографічні зміни, екологічні проблеми (забруднення 

довкілля, зміна клімату), соціально-політичні конфлікти, технологічні 

нововведення, поглиблення нерівності у розподілі матеріальних благ і доступу 

до послуг, маркетизація, міграція населення, урбанізація тощо.   

До основних досягнень у сфері охорони здоров’я можна віднести 

збільшення середньої тривалості життя, подолання багатьох інфекційних 

хвороб, розвиток профілактичних технологій, появу генної медицини, 

створення нових поколінь ліків, збільшення ВВП на охорону здоров’я, 

розвиток сучасних медичних технологій, високий професіоналізм медичного 

персоналу, підвищення рівня життя в цілому.   

Це безумовно позитивні досягнення. Але разом з цим у суспільстві 

формуються і нові виклики: різке постаріння населення, епідемія хронічних 

неінфекційних захворювань, збільшення поширеності чинників ризику, 

підвищення агресивності чинників навколишнього середовища, розвиток 

резистентності мікроорганізмів, проблеми фінансування в умовах обмежених 

ресурсів, швидка поширеність хвороб через високу мобільність населення, 

підвищення вимог до доступності та якості медичної допомоги, зростання 

вартості послуг, що формують здоров’я.   

    

2. Визначення мети Програми   

   

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і 

зміцнення здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади, 

підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення 

соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поширення 

стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до 
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якісних медичних послуг, як передумова підвищення показників якості та 

тривалості життя.   

   

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання, 

завдань, заходів Програми   

   

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я мешканців 

Луцької міської територіальної громади, подовжити активне довголіття та 

тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній 

медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення 

питань охорони здоров’я, досягти цілей, передбачених стратегією розвитку 

медичної галузі до 2030 року.   

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з бюджету визначається 

щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів, з урахуванням 

розподілу коштів з бюджетів різних рівнів.   

Ресурсне забезпечення Програми «Здоров’я мешканців Луцької міської 

територіальної громади» на 2021–2025 роки наведене в додатку 1 до Програми.   

   

   

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями 

використання бюджетних коштів та результативні 

показники   

Перелік заходів, спрямованих на її виконання, наведено у додатку 2 до 

Програми.    

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:   

- поліпшення обізнаності населення з питань формування здорового 

способу життя та його збереження;   

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного 

обслуговування для всіх верств населення.   

У свою чергу очікуваними результатами від виконання Програми будуть 

слугувати:   

- зростання народжуваності;   

- зниження рівня малюкової смертності;   

- збільшення середньої тривалості життя мешканців міста;   

- покращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження 

рівня смертності населення у працездатному віці;   

- зниження рівня смертності від захворювань органів  
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кровообігу;   

- зниження онкологічної захворюваності та показників  

онкологічної занедбаності;   

- скорочення захворюваності на туберкульоз;    

- зменшення первинного виходу хворих на інвалідність та ін.   

   

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми   

   

Виконання цієї Програми забезпечується учасниками Програми, 

координація діяльності щодо виконання її заходів покладена на управління 

охорони здоров’я Луцької міської ради.    

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням 

загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що 

можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування 

заходів Програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися 

зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до 

виконання основних заходів.   

Організаційне та методичне супроводження здійснює управління охорони 

здоров’я Луцької міської ради.   

Основними функціями  управління охорони здоров’я Луцької міської ради 

в частині виконання заходів Програми  є:   

- координація виконання заходів Програми;   

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;   

- аналіз виконання програмних заходів;   

- підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і 

доповнень до Програми, у разі необхідності.    

Контроль покладається на постійну комісію міської ради з питань 

соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, 

науки, культури та мови Луцької міської ради.   

Звіт про хід виконання Програми заслуховується на сесії Луцької міської 

ради щорічно.    

 

   

Секретар міської ради                                                                 Юрій БЕЗПЯТКО 
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Додаток 1 до Програми  

   

   

Ресурсне забезпечення Програми   

«Здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади»   

на 2021–2025 роки»   

   
Обсяг коштів, які 

планується 

залучити   

на виконання   

Програми   

  Етапи виконання Програми    Всього 

витрат на  
виконання   

Програми   

(тис. грн)   

2021 

рік   
2022 

рік   
2023 рік   2024 рік   2025 рік   

Обсяг  

 ресурсів, 

всього,  у тому 

числі:   

 34800,5   35729,5   66796,2   38990,3   40250,5   216567,00  

бюджет   Луцької 
міської 

територіальної 

громади    

 34800,5   35729,5   66796,2   38990,3   40250,5   216567,00  

   

   

       

Секретар міської ради                                                                 Юрій БЕЗПЯТКО 
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Додаток 2 до Програми «Здоров’я 

мешканців  Луцької міської 

територіальної   громади» на 

2021–2025 роки   

  

Напрями діяльності та заходи міської програми  «Здоров’я 

мешканців Луцької міської територіальної громади» на 2021-2025 роки»   

  

№   
п/п   

   
Назва 

напряму   
діяльності  

(пріоритетні 

завдання)   

Перелік заходів 

Програми   
 

Виконавці   

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у 

тому числі по роках:   

Очікуваний 

результат   
   

   
2021   

2022   2023   2024   2025   

1.   Державна 

політика в 

сфері 

охорони 

здоров’я   

1. Виконання соціальних 

гарантій пільгових   
категорій мешканців  

Луцької МТГ в частині 

безоплатного та   
пільгового відпуску   
лікарських засобів за   
життєво-необхідними   

показами та за певними   
категоріями захворювань   

(постанова КМУ від 

17.08.1998 №1303 (з 

подальшими змінами))   

2021-2025 

роки    
Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   
підприємств   

 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

   

бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  
ної громади   

   

   

  

13751,8   14155,2   14506,2   14917,7   15333,9   Соціальна 

захіщеність,  
доступність  

 до  

надання  
медичної   
допомоги   та 

лікування   
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    2.Забезпечення 

технічними засобами осіб 

з інвалідністю, дітей– 

інвалідів (постанова КМУ 

від 03.12.2009 № 1301)   

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і  

бюджету   
міської ради,  

директори   
комунальних 

підприємств   
 охорони  

здоров’я  
Луцької МТГ  

  

бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-   
ної громади   

   

   

  

  

471,0   364,0   371,0   386,0   394,0     

      3.Забезпечення 

зубопротезування 

пільгових категорій 

населення (Закони України 

«Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про 

основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого 

віку в Україні», «Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», 

«Про донорствокрові та її 

компонентів»)    

   

  

   

Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і  

бюджету   

міської ради,  
КП «Луцька 

міська   
клінічна   

стоматологіч 

на   

поліклініка»   

   

   

   

бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  
ної громади   

   

2928,0   3220,1   3542,9   3897,2   4286,8   Соціальна 

захіщеність, 

доступність  до 

надання 

стоматологічної 

допомоги 

незахищеним 

верствам 

населення    
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      4.Забезпечення в  

в КП «Луцька міська 

клінічна стоматологічна 

поліклініка» надання 

безкоштовної 

стоматологічної допомоги 

пільговим категоріям 

населення(Закони України  

«Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про 

основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого 

віку в Україні», «Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»  

   

  

   

  

Управління 

охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і  

бюджету   
міської ради,  
КП «Луцька 

міська   
клінічна   

стоматологіч-  
на поліклініка»        

 

бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  
ної громади   

   

  

  

3620,0   3692,0   3771,2   3858,3   3954,2   Доступність   
надання якісної 

стоматологічної 

допомоги   

 

      5.Будівництво службового 

житла для працівників 

комунальних підприємств 

охорони здоров’я Луцької 

міської територіальної 

громади    

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету  
міської ради,   

бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  

ної громади   

   

0 0   30000,0   1000,0   1000,0   Соціальна 

захищеність 

медичних 

працівників 

прибавливі умов 

працевлаштува 

ння   
та 

для 

у  

  

        управління   
капітального 

будівництва 

міської ради   

            комунальні 

підприємства 

охорони 

здоров’я    
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      6.Удосконалення 

організаційних форм 

діяльності, методів 

керівництва та 

господарювання із 

застосуванням 

економічних важелів у 

галузі охорони здоров'я, 

узгоджуючи їх із 

законодавством про 

місцеве самоврядування.   

   Управління 

охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і  

бюджету   
міської ради,  

директори   
комунальних  
підприємств  

охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької  
міської  

територіальної 

громади   

  

  

               Забезпечення 

якості  надання 

лікувальних   
 послуг   та 

покращення 

матеріального 

забезпечення 

комунальної 

галузі охорони 

здоров’я.   

      ВСЬОГО            20717,2   21431,3   52191,3   24059,2   24968,9      

2.   Цукровий  

та   
нецукровий  
діабет   

1.Забезпечення дітей з 

лабільним перебігом 

цукрового (нецукрового) 

діабету та які 

навчаються за денною  
формою у 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних, 

та вищих навчальних 

закладах І-ІV рівня  
акредитації, які 

користуються 

інсуліновими помпами   

2021-2025 

роки   
Управління 

охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних 

підприємств   
 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

    

бюджет  
Луцької 

міської   
територіальної 

громади   

  

  

1813,3   1978,2   2154,9   2348,1   2559,6   Соціальна 
захищеність 
дітей, хворих на  
цукровий 
діабет; 
доступність  
отримання  

якісної  
медичної   

 допомоги   та 

лікування   
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    витратними матеріалами 

відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів   
України від 03 грудня 

2009 року №1301 «Про 

затвердження Порядку 

забезпечення інвалідів і 

дітей-інвалідів 

технічними та іншими 

засобами», 

одноразовими 

розхідними матеріалами 

до інсулінових помп   

                  

      2.Закупівля  глюкозного 

сенсора Enlite MMT-7703 

від «Медтронік» для дітей, 

хворих на цукровий діабет   

   Управління 

охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних 

підприємств   
 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

бюджет  
Луцької 

міської   
територіальної 

громади   

  

  

6732,0   

  

6732,0   6732,0   6732,0   6732,0   
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     3.Закупівля підшкірних 

катетерів I-Port Advance 

для безболісного введення 

інсуліну, що запобігає 

утворенню ліподистрофій 

(в місцях ін’єкцій) та 

дозволяє робити 1 прокол 

на 3 дні, замість 5-6 

щоденних   

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   
підприємств  

охорони   

здоров’я   
Луцької МТГ  

бюджет  
Луцької 

міської   
територіальної 

громади   

  

1728,0   

  

1728,0   1728,0   1728,0   1728,0     

   4.  Забезпечення  
санаторно-курортним 

лікуванням дітей із 

цукровим діабетом, а 

також  тих,  які  

навчаються за денною  
формою у 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних, 

та вищих навчальних 

закладах І-ІV рівня 

акредитації (з 

урахуванням наявних 

протипоказів до 

санаторно-курортного 

лікування).   

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   
підприємств   

 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

бюджет  
Луцької 

міської   

територіаль-  
ної громади   

   

  

1340,0   1340,0   1340,0   1340,0   1340,0   

   ВСЬОГО            11613,3   11778,2   11954,9   12148,1   12359,6      
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3.   Боротьба  із 

захворюванням 

на туберкульоз, 

СНІД    

1. Забезпечення 

щорічного проведення  
 туберкуліно-діагностики 

серед дитячого населення 

віком від 1 до 14 років.   

2021-  
2025 роки   

Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних 

підприємств   
 охорони   
здоров’я   

Луцької МТГ  

    

Бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  
ної громади   

     

   

     

   

220,0 160,0   170,0   180,0   190,0   Забезпечення 

охоплення  
туберкулінодіаг  
ностикою  не 

менше 98  
відсотків 

(щороку)   

      2.Забезпечення 

охопленням щепленнями 

вакциною БЦЖ не менше 

97 % новонароджених.    

2021-

2025 роки   

   

 Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

директор КП 

«Луцький 

клінічний   
пологовий   
будинок»   

    

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької  
міської  

територіальної 

громади   

               Зниження 

захворюваності 

серед 

новонароджених 

та дітей.   

      ВСЬОГО            220,0 160,0   170,0   180,0   190,0      
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4.   Охорона   
материнства 

та 

дитинства, 

репродуктив 

не здоров‘я.   

   

1.Закупівля  
життєво важливих 

лікарських  засобів  

(КУРОСУРФ,   
ДОБУТАМІН,   
СМОФЛІПІД,   
АМІНОВЕН та інші) та 

медичних виробів для 

відділення інтенсивної 

терапії новонароджених.   

2021-  
2025 роки   

Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент 

фінансів і 

бюджету   
міської ради,   

КП  
«Луцький 

клінічний   
пологовий 

будинок»   

Бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  

 ної громади   

   

900,0   945,0   995,0   1045,0   1098,0   Наявність  в 

закладі 100 %  
потреби 

необхідних 

лікарських 

препаратів  

 для  
збереження  
якісного життя та  

 здоров’я  
новонароджених  

      2.Закупівля Анти-D 

імуноглобуліну людини 

для  планової 

антенатальної,   
постнатальна  анти  - 

Dімунопрофілактики  для 

несенсибілізованих 

резуснегативних жінок.   

2021-  
2025 роки   

Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент 

фінансів і 

бюджету   
міської ради,   

КП  
«Луцький 

клінічний   
пологовий 

будинок»   

Бюджет  
Луцької 

міської   
територіаль-  

 ної громади   

   

1200,0   1260,0   1325,0   1393,0   1464,0   Попередження 

гемолітичної 

хвороби плода і 

новонародженого  

      ВСЬОГО            2100,0   2205,0   2320,0   2438,0   2562,0      
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5.   Імунопрофі 

лактика  
  та 

захист  
населення 

від 

інфекційних 

хвороб   

1.Закупівля 

імунобіологічних 

препаратів за 

епідемічними 

показаннями   

2021-  
2025 роки  

Управління  

  охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   
підприємств   

 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

   

   

  

150,0   155,0   160,0   165,0   170,0   Забезпечення 

закупівлі 

імунобіологічних 

препаратів за 

епідемічними 

показаннями та 

специфічних 

імуноглобулінів 

для   пасивної 

імунопрофілакт 
ики    
2021 – на 95%,   
2022 – на 95%,   
2023 – на 95%   
2024 – на 95%,   
2025 – на 95%   

   
      2.Забезпечення 

своєчасного охоплення 

щепленнями цільових 

груп населення згідно з 

календарем щеплень та в 

разі необхідності за 

епідемічними 

показаннями проти 

дифтерії, правця, 

туберкульозу, 

поліомієліту, кашлюку, 

кору, епідемічного 

паротиту, краснухи, 

гемофільної інфекції.   

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   
підприємств   

 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

    

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької 
міської  

територіальної 

громади   
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      3.Зниження захворюваністю 

на гепатит В шляхом 

продовження активної 

імунізації новонароджених та 

груп високого епідемічного 

ризику.   

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   
підприємств   

охорони   
здоров’я  

Луцької МТГ  

    

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької  
міської  

територіальної 

громади   

  

  

   

  

              

      4.Забезпечення  поширення 

інформаційно-

просвітницьких матеріалів з  

питань  
імунопрофілактики та 

організація проведення і 

забезпечення висвітлення 

кампаній соціальної 

мобілізації населення під час 

проведення днів імунізації.   

   

   Управління 

охорони   
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних   

підприємств   
охорони   
здоров’я   

Луцької МТГ   

    

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької  
міської  

територіальної 

громади   

  

   

  

            

      ВСЬОГО            150,0   155,0   160,0   165,0   170,0   
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6.   Боротьба   з 

онкологічними 

захворюваннями 

1.Забезпечення  
«онкологічної  

настороженості» медичних 

працівників на всіх етапах 

спостереження.   

   Управління 

охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних 

підприємств   
 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької  
міської  

територіальної 

громади   

  

  

  

   

  

              

      2.Здійснення роботи щодо 

санітарної просвіти 

населення з усіх аспектів 

онкологічної 

захворюваності.   

   Управління 

охорони  
здоров’я   

міської ради, 

департамент   
фінансів і 

бюджету   
міської ради, 

директори   
комунальних 

підприємств   
 охорони  
здоров’я   

Луцької МТГ  

Не потребує 

фінансування  
з бюджету  

Луцької  
міської  

територіальної 

громади   

  

  

  

   

  

            Забезпечення 

продовження 

тривалості 

життя.   

      РАЗОМ            34800,5   35729,5   66796,2   38990,3   40250,5   

   

                                               Секретар міської ради                                                                 Юрій БЕЗПЯТКО 

 


