
Інформація про виконання цільових програм Луцької міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

№
з/п

Назва
програми

Рішення Луцької
міської ради про
затвердження
програми (в
т.ч. останні

зміни)

Потреба
 у фінансуванні
на  2021 рік
згідно рішення
міської ради

про
затвердження
Програми,
всього

За джерелами фінансування, тис. грн:

Затверджено
рішенням
про бюджет
(зі змінами)

на
реалізацію
заходів

програми на
2021 рік,
тис. грн

Головні
виконавці
Програми

Профінансовано на  30.09.2021, в тому числі,
тис.грн:

Досягненя
результативних
показників,

передбачених програмою
(на що були використані

кошти)
Держ.

 бюджет
Обл.

 бюджет
Бюджет
ЛМТГ

Власні
 і залучені
кошти

Всього
Держ.

 бюджет
Обл.

 бюджет
Бюджет ЛМТГ Всього

Держ.
 бюджет

Обл.
 бюджет

Бюджет
ЛМТГ

Власні
 і залучені
кошти

1

«Здоров’я
мешканців
міської
територіальної
громади на
2021-2025
роки»

рішення від
23.12.2020 № 2/28
(зі змінами від
24.03.2021 №

9/46)

34 800,5 34800,5 16 111,6 16 111,6

Управління
охорони
здоров'я
Луцької

міської ради

11 306,5 11 306,5

 

1 000,0 1 000,0 198,4 198,4

_на закупівлю
життєважливих лікарських
засобів та медичних виробів
для відділення інтенсивної
терапії новонароджених  та
породіль

 

11 404,7 11 404,7 8533,2 8533,2

_на забезпечення пільгових
категорій мешканців Луцької
МТГ безоплтними
лікарськими засобами,
препаратами та виробами
медичного призначення

 
417,4 417,4 246,8 246,8

_ на забезпечення осіб з
інвалідністю памперсами

 

0,0 0,0 0 0

_на придбання санаторно-
лікувальних путівок для
дітей, хворих на цукровий
діабет

 

220,0 220,0 216,9 216,9

_на забезпечення щорічного
проведення
туберкулінодіагностики серед
дитячого населення віком від
1 до 14 років

 
60,0 60,0 0 0

_на закупівлю антирабічної
вакцини

2 709,5 2 709,5 1877,2 1877,2

_на оплату праці з
нарахуванням працівникам,
які надають безкоштовну
стоматологічну допомогу
пільговим категоріям
мешканців Луцької МТГ та
придбання стоматологічних
матеріалів

300,0 300,0 234 234

на проведення безкоштовного
зубопротезування пільговим
категоріям мешканців
Луцької МТГ

2

Фінансова
підтримка
комунальних
підприємств
охорони
здоров’я
Луцької МТГ
на 2021-2025
роки»

рішення від
23.12.2020 № 2/27
(зі змінами від
26.04.2021 №

10/85)

83 242,4 83242,4 30 406,9 30 406,9

Управління
охорони
здоров'я
Луцької

міської ради

18 076,3 18 076,3



3 414,4 3 414,4 1696,1 1696,1

_на утримання позаштатної
військов-лікарської комісії
Луцького об'єднаного
міського військового
комісаріату

18 793,9 18 793,9 14139,9 14139,9

_ на оплату енергоносіїв
(комунальних послу),
спожитих комунальними
підприємствами охорони
здоров'я Луцької МТГ

2 000,0 2 000,0 1200 1200

_на придбання
ренгенологічного апарату для
КП "Луцький клінічний
пологовий будинок"

5 000,0 5 000,0 0 0

_на придбання томографа для
КП "Медичне об'єднання
Луцької міської
територіальної громади"

1 040,3 1 040,3 1040,3 1040,3

_на проведення поточного
ремонту приміщення
Тимчасового інфекційного
стаціонару КП "Медичне
об'єднання Луцької міської
територіальної громади"

158,3 158,3 0 0
_на медичне забезпечення
приписки юнаків

3

Комплексної
програми
соціальної
підтримки
учасників
бойових дій,
бійців –
добровольців,
членів їх
сімей, а також
сімей загиблих
(померлих)
військовослуж
бовців, які
зареєстровані
на території
Луцької
міської
територіальної
громади, на
2021 -2023
роки»

рішення від
23.12.2020 № 2/40

1 880,0 1880 1 387,7 1 387,7
Депртамент
соціальної
політики

877,3 877,3

600,0 600,0 561,9 561,9

_на проведення
безкоштовного
зубопротезування

787,7 787,7 315,4 315,4

_на надання безкоштовне
отримання лікарських засобів
та препаратів при наданні
стаціонарної та амбулаторно-
поліклінічної допомоги

3

Програма
виконання
доручень
виборців та
здійснення
депутатських
повноважень
депутатами
Луцької
міської ради
VIII
скликання на
2021-2025 роки

рішення від
24.02.2021 № 7/75

134,5 134,5 134,5 134,5  0,0 0,0



43,5 43,5 43,5 43,5 0,0 0,0

_поточний ремонт (будівельні
роботи) фасаду приміщення
КП "Луцький клінічний
пологовий будинок"

37,0 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0

_придбання апарату одягання
бахіл та іншого обладнання
КП "Медичний центр
реабілітації учасників
бойових дій Луцької міської
територіальної громади"

54,0 54,0 54,0 54,0 0,0 0,0

Всього: 120 057,4 0,0 0,0 120 057,4 0,0 48 040,7 0,0 0,0 48 040,7 0,0 30 260,1 0,0 0,0 30 260,1 0,0


