
Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального некомерційного
підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Канівської районної ради  за 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Канівської районної ради створене рішенням Канівської районної ради від 
30.05.2018 №24-15/VII.

Місія закладу полягає в:
- забезпеченні кваліфікованого медичного супроводу здоров’я родин Канівщини
-  поліпшення  якості  та  тривалості  життя  наших  клієнтів  через  попередження

хвороб та  пропагування здорового способу життя,  на основі  партнерства,  поваги та
довіри між медичними та немедичними працівниками КНП «Канівський ЦПМСД» та
населенням

- забезпечення доступності та якості первинної медичної допомоги, заснованої на
принципах доказової медицини. 

Ми прагнемо підвищити рівень медичної грамотності населення, а основна ціль
нашої роботи – це міцне здоров’я кожного мешканця.

КНП «Канівський ЦПМСД» обслуговує 42615 осіб,  в тому числі  жителі міста
23742 чол (дорослі – 20745 чол, діти – 2997 чол),  жителі району 18873 чол (дорослі
-16031 чол,  діти – 2842 чол)

Якщо на початок 2019 року лікарями центру було укладено – 31327 декларацій
(73,5%),  то  станом  на  01.01.2020  року  укладено  36294  декларацій  (85,3%).  Річний
приріст склав 11,8% (4967 декларацій). Середній показник по Україні складає 69,11%.

Мережа закладів охорони здоровя на початок 2019 року налічувала:
 7  амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (м. Канів, с. Ліпляве, с.

Степанці, с. Межиріч, с. Мартинівка, с. Таганча, с. Прохорівка)
 3 фельдшерсько-акушерські пункти (с. Келеберда, с. Литвинець,  с. Бобриця)
 34 фельдшерских пункти

         Протягом 2019 року зі структури Центру було виключено 8 ФП (с. Хутір Хмільна,
с. Бабичі, с. Михайлівка, с. Гамарня, с. Козарівка, с. Синявка, с. Курилівка, с. Гамарня),
АЗПСМ с. Прохорівка реорганізовано в ФП.

Таким  чином  станом  на  01.01.2020  року  мережа  закладів  охорони  здоровя
включає:

 6  амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (м. Канів, с. Ліпляве, с.
Степанці, с. Межиріч, с. Мартинівка, с. Таганча)

   3 фельдшерсько-акушерські пункти (с. Келеберда, с. Литвинець,  с. Бобриця)
   27 фельдшерских пунктів 

Штатна чисельність  на початок 2019 року налічувала 199,5 посад, в тому числі:
 лікарі -37,0 посад
  середній медичний персонал – 90,5 посад
  молодший медичний персонал – 26,75 посад
  інший персонал – 45,25 посад

       Протягом року було  скорочено 51,5 посади,  в тому числі 9,5 посад,  середній
медичний персонал – 25,25 посад, молодший медичний персонал – 14,75 посад, інший
персонал – 2 посади

Зокрема кількість штатних посад середнього медичного персоналу фельдшерських
пунктів була приведена у відповідність до прикріпленого населення із розрахунку 750
осіб на 1 посаду завідувача фельдшерським пунктом (наказ  МОЗ від 06.02.2018 р.



№178/24  «Про   порядок   формування   спроможних   мереж   надання   первинної
медичної  допомоги» та розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 21.05.2018 року). Також була переглянута кількість лікарських посад, виходячи з
нормативу навантаження  на 1 лікаря ЗПСМ - 1800 осіб, лікаря педіатра – 900 дітей, а
також  посад  сестер  медичних  загальної  практики-сімейної  медицини,  виходячи  з
нормативу 2-3  одиниці  середнього  медичного  персоналу  на  1  лікаря  в амбулаторії
(наказ  Міністерства  охорони  здоров’я від  19.03.2018  №  504  «Про  затвердження
Порядку надання первинної медичної допомоги») 

Таким чином станом на 01.01.2020 року штатна чисельність КНП «Канівський
ЦПМСД» налічує – 148 посад, в тому числі:

  лікарі - 27,5 посад
  середній медичний персонал – 65,25 посад
  молодший медичний персонал – 12 посад
  інший персонал – 43,25 посад
На початку лютого 2019 року комунальне некомерційне підприємство «Канівський

центр  первинної  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради
стало  одним  із  п’ятнадцяти  центрів  первинної  медико-санітарної  допомоги,  які
одержать  грантове  фінансування  для  розвитку,  вдосконалення  інфраструктури  та
модернізації обладнання від проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я»,
реалізація якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
за підтримки Програми Уряду Великої Британії «Good Governance Fund».

Отримання гранту комунальним некомерційним підприємством «Канівський центр
первинної медико-санітарної допомоги»  Канівської районної ради є своєрідним
визнанням його спроможності стати одним із кращих закладів охорони здоров’я в
нашій державі.

Протягом 2019 року команда проекту працювала над реалізацією заходів гранту,  в
основі яких лежить  пацієнт-орієнтована модель надання медичних послуг, досягнення
фінансової стійкості,  застосування нових управлінських підходів,  налагодження
ефективної комунікації як у колективі,  так і серед пацієнтів, обмін досвідом з іншими
закладами первинної ланки у системі охорони здоров’я України.

Уклавши  декларацію  з  лікарями  мешканці  нашого  району  мають  можливість
оформити пільгові рецепти за урядовою програмою «Доступні ліки».

Основним джерелом фінансування центру є кошти Національної служби здоров’я
України за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних
гарантій.  Крім  того,  в  2019  році  підприємство  отримувало  субвенції  з  місцевих
бюджетів, благодійні внески від інших підприємств, від здачі металолому, від оренди
майна,  відсотки  від  депозиту,  кошти  від  участі  в  грантовому  проекті  USAID
«Підтримка реформи охорони здоров’я».

Структура доходів за 2019 рік
Найменування доходів Сума,

 тис. грн
Питома
вага, %

Залишки коштів на 01.01.2019 року 
(на банківських рахунках)

1828,3 7,0

Надходження за 2019 рік
Кошти НСЗУ 20873,4 81,8
Грантовий проект USAID «Підтримка реформи охорони
здоров’я»

503,4 2,0

Субвенції з місцевих бюджетів – ВСЬОГО 2095,8 8,2
в тому числі:
- міський бюджет м. Канів 786,7



- районний бюджет 10
- державна дотація на оплату комунальних послуг 264,2
- Степанецька ОТГ 563,5
- Ліплявська ОТГ 105,9
- Таганчанська ОТГ 73,3
- Бобрицька ОТГ 63,0
- Межиріцька ОТГ 34,6
- Литвинецька ОТГ 100,0
- Прохорівська с/р 64,6
- Пекарівська с/р 30,0
Благодійні внески 45,0 0,2
Оренда 83,8 0,4
Відсотки за депозит 50,8 0,2
Інші доходи (кошти повернуті Центру за рішенням суду
від фізичних осіб, від здачі металолому)

46,4 0,2

ВСЬОГО 25526.9

Структура видатків за 2019 рік
Найменування видатків Сума,

 тис. грн
Питома
вага, %

Заробітна плата 17073,2 68,7
Нарахування на заробітну плату 3565,5 14,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 699,0 2,8
       в тому числі паливно-мастильні матеріали 59.0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1472,5 5,9
в тому числі

- на придбання реактивів для проведення лабораторних 307,5
- на придбання витратних матеріалів для забору крові, 
    проведення ЕКГ досліджень тощо

152,9

- на придбання деззасобів 61,3
- на медикаменти для надання невідкладної допомоги 81,9
- на туберкуліни 179,4
- на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними 

засобами відповідно до постанови КМУ від 
03.12.2009р. №1301 «Про затвердження Порядку 
забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та 
іншими засобами» (памперси -  277,2 тис. грн., 
пелюшки гігієнічні – 5,0 тис. грн, калоприймачі, 
сечоприймачі – 63,9 тис.грн, катетери Фолея – 13,7 тис.
грн)

359,8

- медичне та діагностичне обладнання, медичні 
меблі тощо (розшифровка додається)

341,8

Продукти  харчування  (молочні  суміші  дітям  ВІЛ-
інфікованих матерів)

15,1

Оплата послуг (крім комунальних) 747,0 3,0
Відрядження 70,4
Комунальні послуги 669,6 2,7
в тому числі

- теплопостачання 194,2
- водопостачання та водовідведення 22,0
- електропостачання 248,5
- природний газ 154,9



- інші енергоносії (вугілля, дрова) 50,0
На  забезпечення  інвалідів  і  дітей-інвалідів
лікарськими засобами відповідно до постанови КМУ
від  17.08.1998  №1303  «Про  впорядкування  та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань»
(53 особи)

112,9 0.5

Навчання персоналу 17,6
Інші видатки (податки тощо) 8,9
Придбання високовартісного обладнання 347,0 1,4
Капітальні ремонти 66,1 0,27
ВСЬОГО 24864,9

 Розшифровка деяких видатків навдена в додатку №1

Основні напрямки роботи та наші спільні досягнення 2019 року:
1. Вільний вибір лікаря
2. Впроваджено міжнародні клінічні протоколи
3. Запис на прийом до лікаря по телефону або он-лайн
Прийом лікарів ведеться без вихідних

понеділок – п'ятниця з 8:00 – 18:00
субота – з 8:00 до 14:00

      неділя – з 9:00 до 14:00.
4. Повністю безкоштовні аналізи та обстеження (загальний аналіз крові, сечі, глюкоза
крові,  загальний  холестерин,  вимірювання  артеріального  тиску,  електрокардіограма,
вимірювання ваги, зросту, окружності талії, швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ,
вірусні гепатити)
5. Безкоштовна  вакцинація  (3  місце  в  області  по  рівню  охоплення  населення
вакцинацією)
6. Створення на базі КНП «Канівський ЦПМСД» лікарської консультативної комісії
(консультативні  функції  з  питань  інвалідності  та  вирішує  питання  експертизи
тимчасової непрацездатності)
7. Подовжено  роботу  денного  стаціонару  та  кабінету  щеплень  до  17.00  щодня  з
понеділка по п’ятницю
8. Відкрито денний стаціонар в філії Канівської  АЗПСМ  в садочку “Сонечко”
9. Кожне  робоче  місце  укомплектоване  комп’ютерною технікою, в  тому  числі  для
роботи лікарів придбано 8 планшетів (за кошти гранту)
10. Робочі місця підключені до медичної інформаційної системи “АСКЕП”
11.  Розпочато ведення електронних карт та карт щеплень
12.  Вільна зона  Wi-Fi в приміщенні Канівської та Мартинівської АЗПСМ (за кошти
гранту)
13.  Лікарські кабінети за кошти гранту майже повністю оснащені згідно табеля МТО:
отоофтальмоскопами,  неврологічними  молоточками,   тонометрами  з  різними
манжетками,  електронними  термометрами,  стетоскопами,   пульсоксиметрами,
ростоміром та вагами, медичними меблями (за кошти гранту)
14.  Покращення сервісу для пацієнтів. З цією метою:
- проведено поточний ремонт в Канівській АЗПСМ, Мартинівській АЗПСМ (за кошти
Степанецької ОТГ)
- в коридорах встановлено бактерицидні  лампи закритого типу, придбано нові дивани в
зони очікування (за кошти гранту)
- облаштовано дитячий куточок, встановлено куллери з водою (за кошти гранту)



-  поновлено вивіски на кабінетах,  виготовлено інформаційні  стенди  -  облаштовано
туалети для людей з обмеженими можливостями
15.  Створено  контакт-центр  (проведено  ремонт  реєстратури,           придбано
телекомунікаційне обладнання, створено контакт-центр з єдиним номером 0800)
16.     Утворена та функціонує спостережна рада 
17.  Активна робота з населенням з формування здорового способу життя в соціальних
мережах (сторінка Фейсбук -  https://www.facebook.com/kcpmsd/)  та на офіційнійному
сайті Центру (https  ://  kaniv  -  centr  .  pmsd  .  org  .  ua)
18. Запроваджено QR-опитування  пацієнтів про рівень задоволеності візитом до лікаря
з щомісячним обговоренням результатів
19. Можливість  надіслати  скаргу  через  офіційний  сайт  центру  https  ://  kaniv  -
centr  .  pmsd  .  org  .  ua або залишити скаргу  в  скриньці  «Відгуків,  ідей  та  пропозицій» (в
контакт-центрі)
20. Підписано угоду про співпрацю з Черкаською медичною академією про спільну
підготовку  спеціалістів,  проведення  виїзних  тренігів  та  навчань  для  медичного
персоналу Центру. 
21. З метою підвищення професійного рівня лікарів та меденього медичного песроналу
протягом  року  проводилися  семінари  та  тренінги  для  медичного  персоналу  із
залученням регіональних сертифікованих тренерів.
Велика  кількість  персоналу  Центру  взяли  участь  у  різноманітних  тренінгах,  які
проводилися  в  рамках  грантової  програми USAID  “Підтримка  реформи  охорони
здоров’я”
22. Налагоджена  комунікація  з  населенням.  За  кошти  гранту  розроблено  брендбук
закладу  та  замовлено  брендову продукцію.  Започатковано  провеедння  заходів  для
населення з метою популяризації закладу та його послуг

23. Налагоджена співпраця  з усіма ОТГ та сільскими радами.  Протягом 2019 року
на  виконання  районної   та  міської  програм  розвитку  та  підтримки  комунального
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Канівської районної ради з місцевих бюджетів отримано субвенцій більш як 2 млн. грн. 

Хочу  звернути  увагу,  що  з  метою  збереження  існуючої  мережі  закладів  охорони
здоров’я на відповідних територіях Степанецька,  Бобрицька ОТГ,  а  також Прохорівська
сільська рада виділяли кошти на оплату праці працівників фельдшерських пунктів, які не
увійшли до спроможної мережі. Відповідні кошти вони передбачили і в своїх бюджетах на
2020 рік.

24.  Залучення благодійників – отримано благодійної допомоги на суму 68 тис. грн.
(ПРАТ «Миронівська птахофабрика» –  30  тис.  на пальне,  СпецГЕМ  -  3,0 тис.  грн  (на
придбання контейнерів для сміття),  Канівська ГЕС – допомога в ремонтах, жительки м.
Сонома  (Каліфорнія,  США)  Tarney Baldinger та  Kataleen Pearl –  ЕКГ-апарат,  а  також
ноутбук на суму 30 тис.  грн,  місто-побратим  Фірзен - памперси для інвалідів та інші
вироби медичного призначення на суму 5,0 тис. грн, делегація із міста Хелмно (Польща) –
медичні манекени для  навчань)

25.  Команда центру пройшла навчання по методиці проведення тренінгів та  було
проведено  захід  з  обміну  досвідом  управління  центром  первинної  медико-санітарної
допомоги в нових умовах для 3 Центрів ПМД Черкаської області. 

В  цілому,  я  можу  охарактеризувати  роботу  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  як
конструктивну та послідовну, і незважаючи на певні труднощі, що є у державі, нам з Вами
вдається  зберігати  стабільність,  знаходити  порозуміння  та  приймати  виважені  рішення
щодо  надання  якісної   первинної  медичної  допомоги  населенню  Канівського  району  з
метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення
шляхом  формування  і  налагодження  ефективного  функціонування  системи  надання

https://www.facebook.com/kcpmsd/
https://kaniv-centr.pmsd.org.ua/
https://kaniv-centr.pmsd.org.ua/
https://kaniv-centr.pmsd.org.ua/


населенню доступної  і  високоякісної  первинної  медико-санітарної  допомоги  на  засадах
сімейної медицини.

Проте на сьогодні ще лишається ряд проблем, які потребують вирішення. Зокрема це:
- облаштування пандусів в амбулаторіях та пунктах здоров'я відповідно до вимог (їх

відсутність або невідповідність буде підставою для відмови НСЗУ укласти договір на 2021
рік)

-  проведення поточних ремонтів в амбулаторіях  та пунктах здоров'я
-  підтримання належного стану прибудинкової території амбулаторій, пунктів здоров'я 
- відсутність шатрового даху над внутрішнім двориком
-  відсутність гідроізоляції будівлі Канівської  амбулаторії
- відсутнє   джерело  резервного  електропостачання  на  період  відключення

електроенергії (проблема зберігання вакцин)  
- крадіжки в пацієнтів та працівників в приміщенні Центру 
- недостатньо кабінетів для лікарів, а також для відкриття процедурного кабінету
-  велика  кількість  незадекларованих  осіб  в  селах  Межиріцької  ОТГ,  с.  Яблунів,  м.

Каневі
-  велика кількість пацієнтів, які не оглядалися лікарем більше двох років
-  виконання плану щеплень та обстеження на ВІЛ
-  черги на аналізи 
-  недостатнє  виділення  коштів  деякими  ОТГ  для  забезпечення  потреб  інвалідів

(технічні засоби, пільгові медикаменти, туберкуліни
Сподіваємося,  що завдяки  підтримці  голів  ОТГ частина  цих  питань буде  вирішена,

зокрема це облаштування пандусів в амбулаторіях та пунктах здоров'я відповідно до вимог,
проведення  поточних  ремонтів  в  амбулаторіях   та  пунктах  здоров'я,  підтримання
належного стану прибудинкової території амбулаторій, пунктів здоров'я 

Наші завдання на 2020 рік
- Задекларувати  95  %  постійно  проживаючого  населення,  а  також  тимчасово

проживаюче
-  Завершити  формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров’я  району

(виключення із структури фельдшерських пунктів, які не входять до спроможної мережі та
на утримання яких відповідні ОТГ не виділяють додаткові кошти – ФП с. Студенець, ФП с.
Тростянець)

- Запровадження он-лайн консультування пацієнтів сімейними лікарями
- Впровадження електронних карт, електронних направлень до вузьких спеціалістів
- Відкрити процедурний кабінет для промивання вух,  зняття швів,  видалення кліщів

тощо
- Монтаж відеоспостереження в Канівській АЗПСМ
- Облаштування велопарковки біля Канівської амбулаторії 
- Облаштування ігрового майданчику та бесідки біля Канівської амбулаторії
- Облаштування дитячих куточків в амбулаторіях с. Степанці та с. Бобриця
- Створення кімнати матері та дитини в Канівській амбулаторії 
- Проведення  “Ярмарків  здоров’я”  та  майстер  класів  для  населення  по  наданню

невідкладної допомоги
- Створення   “Школи  здоров’я”  для  пацієнтів,  проведення  тренінгів  по  наданню

невідкладної допомоги
- Проведення  тренінгів  для  персоналу  по  пацієнторієнтованості,  по  користуванню

отоофтальмоскопами
- Встановлення резервного  джерела електроживлення для кабінету щеплень
- Придбати дефібрилятор, апарат для вимірювання очного тиску, санітарний автомобіль



- Придбати  гематологічні  аналізатори  та  аналізатори  сечі  в  кожну  лікарську
амбулаторію  та  провести  скорочення  лаборантів  в  АЗПСМ  с.  Ліпляве,  с.  Межиріч,  с.
Мартинівка,  с.  Степанці  (економічно  недоцільно  їх  утримувати).  За  допомогою
автоматичних аналізаторів  всі аналізи можуть проводитися медичними сестрами загальної
практики-сімейної  медицини.  Крім  того,  якість  аналізів,  виконаних  за  допомогою
аналізаторів значно краща.

- Запровадження платних послуг  
- Встановлення терміналу в Канівській амбулаторії
- Замовлення лікарів для Ліплявської та Межиріцької амбулаторій

Хочемо  подякувати  голові  та  всім  депутатам  районної  ради,  керівництву
райдержадміністрації,  сільським  головам  ОТГ  за  небайдужість,  плідну  співпрацю  і
готовність  працювати  задля  того,  щоб  населення  району  отримувало  якісні  первинну
медичну допомогу.

Тільки  об’єднавши  зусилля,  на  основі  взаємної  довіри  і  відповідальності  перед
людьми, за підтримки територіальних  громад ми забезпечимо вирішення питань охорони
здоров’я населення району.   

Директор Наталія ГОРЬОВА



Додаток 1
РОЗШИВРОВКА ДЕЯКИХ ВИДАТКІВ ЗА 2019 РІК

Протягом 2019 року було придбано медичного та діагностичного обладнання на суму, в
тому числі 221,3 тис. грн., в тому числі:

- лічильник лейкоцитарної формули – 4,2 тис. грн.
- діагностичні ліхтарики – 32 шт на суму 6,6 тис. грн. ( в тому числі за кошти гранту 17 

шт на суму 2,9 тис. грн.)
- ваги дитячі для новонароджених –9 шт на суму 15,4 тис. грн.(в  тому числі 8 шт на суму

14,0 тис. грн. за кошти гранту)
- молоточки неврологічні 24 шт на суму - 6,2 тис. грн. (в тому числі за кошти гранту – 5,2

тис. грн.)
- термометри безконтактні – 6 шт на суму 4,2 тис. грн. (кошти гранту)
- тонометри з трьома манжетками – 26 шт на суму 15,1 тис. грн. ( в тому числі 23 шт на 

суму 13,9 тис грн. за кошти гранту)
- тонометри автоматичні 5 шт на суму 8,5 тис. грн. (кошти гранту)
- отоофтальмоскопи 15 шт на суму 56,4 тис. грн. (кошти гранту)
- пульсоксиметри дорослі – 12 шт на суму 6,1 тис. грн. (в тому числі 9 шт за кошти 

гранту)
- пульсоксиметри дитячі – 6 шт на суму 6,7 тис. грн. (в тому числі 3 шт за кошти гранту)
- шприц Жане 2 шт на суму 4,2 тис. грн. (в тому числі 1 для ФП с. Сушки, 1 Канівська 

АЗПСМ)
- таблиці для виміру гостроти зору 35 шт на суму 1,5 тис. грн.
- світильник для таблиці виміру зору – 1 шт 2,2 тис. грн. (Канівська АЗПСМ)
- стетоскопи 34 шт на суму 6,2 тис. грн. (в тому числі 29 шт за кошти гранту)
- небулайзери 7 шт на суму 4,9 тис. грн.
- манжетки для тонометрів (дитячі, набедренні) – 22 шт на суму 3,0 тис. грн.
- електронні термометри 50 шт на суму 7,9 тис. грн.
- наконечники для дозатора ГРАНУМ – 4 шт на суму 2,1 тис. грн.
- ростоміри 17 шт на суму 9,9 тис. грн.
- ваги для дорослих – 30 шт на суму 10 тис. грн
- опромінювачі бактерицидні – 7 шт на суму 8,6 тис. грн
- гігрометри, термометри в холодильники на суму 4,3 тис. грн.
- ЕКГ-апарат 3-х канальний – 15,0 тис. грн. (благодійні внески)
- дерматоскоп – на суму 12,1 тис. грн. (кошти гранту)

На придбання медичних меблів витрачено 75,2 тис. грн., в тому числі:
- ширми медичні – 9 шт на суму – 16,1 тис. грн. (в тому числі 1 – ФП с. Яблунів, 4 – 

АЗПСМ с. Мартинівка, решта – Канівська АЗПСМ)
- кушетки медичні – 11 шт на суму 26,7 тис. грн. (4 шт для Мартинівської АЗПСМ, решта

для Канівської АЗПСМ)
- пеленальні столики – 7 шт на суму 16,6 тис. грн. (в тому числі 1 Мартинівська АЗПСМ, 

2 Канівська АЗПСМ, решта для ФП)
- операційні столики 3 шт на суму 6,5 тис. грн.
- холодильники для медикаментів 2 шт на суму 9,3 тис. грн. (АЗПСМ с. Мартинівка та 

ФП с. Дарівка)
-

На придбання інших медичних виробів  - 45,3 тис. грн
- контейнери для дезінфекції 50 шт на суму – 25,1 тис. грн.



- лотки медичні ниркоподібні 25 шт на суму 4,0 тис. грн.
- укладка-контейнер для транспортування пробірок – 2,0 тис. грн.
- медичні сумки – 8 шт на суму 10,8 тис. грн.
- захисні окуляри для медпрацівників, захисні маски, халати на суму – 3,4 тис. грн.

На інформатизацію центру спрямовано 286,6 тис. грн, в тому 
- комп’ютери (6 шт) та планшети (8 шт) – 216,7 тис. грн. ( в тому числі за кошти гранту 

177,5 тис. грн.)
- принтери 2 шт на суму 9,5 тис. грн. (в тому числі 1 ФП с. Сушки) (кошти гранту)
- багатофункціональний пристрій 1 шт на суму 35,7 тис. грн. (кошти гранту)
- маршрутизатор та точка доступу для вільної зони Wi-Fi в Канівській АЗПСМ та 

Мартинівській АЗПСМ – 13,1 тис. грн.
- прокладання мережевого кабелю в Канівській АЗПСМ – 9,8 тис. грн.
- обслуговування сайту – 1,8 тис. грн.

Для покращення сервісу для відвідувачів та персоналу -  185,2 тис. грн., в тому числі:
- куллери для води 5 шт на суму  11,9 тис. грн. (в тому числі 1 в Степанецьку АЗПСМ, 1 

В АЗПСМ с. Бобриця до відкриття)
- лави для сидіння в коридори  24 шт на суму 58,3 тис. грн (в тому числі за кошти гранту 

44,0 тис. грн) 
- меблі в лікарські кабінети (шафи, столи, тумби) – 97,7 тис. грн
- обладнання для контакт центру (2 телефони, гарнітура) на суму 4,8 тис. грн.  (кошти 

гранту)
- сушарки для рук 4 шт, тримачі для туалетного паперу 6 шт на суму – 4,8 тис. грн
- каво-машина – 7,7 тис. грн. (кошти гранту)

Обладнання для популяризації закладу та проведення заходів для населення, тренінгів 
для персоналу – 49,1 тис. грн

- брендований намет – 14,4 тис. грн. (кошти гранту)
- банер на будівлю – 14,6 тис. грн. (кошти гранту)
- вивіски, інформаційні стенди в Канівську АЗПСМ, АЗПСМ с. Степанці, с. Бобриця) – 

17,9 тис. грн (кошти гранту)
- фліпчарт – 2,2 тис. грн. (кошти гранту)

На проведення поточних та капітальних ремонтів  - 336,5 тис. грн
- поточний ремонт в коридорі та кабінетах  в Канівській АЗПСМ – 81,3 тис. грн
- поточні ремонти в сільських АЗПСМ та ФП – 31,3 тис. грн
- капітальний ремонт в Канівській АЗПСМ (поділ кабінетів, актова зала) – 66,1 тис. грн
- ремонт контакт-центру  - 27,8 тис. грн
- поточний ремонт АЗПСМ с. Мартинівка  - 130,0 тис. грн

На впровадження енергозберігаючих заходів – 94,0 тис. грн
- модем в газову котельню АЗПСМ с. Таганча  - 18,0 тис. грн.
- роботи по встановленню модему в АЗПСМ с. Таганча – 27,1 тис. грн
- обігрівачі керамічні в АЗПСМ с. Мартинівка, ФП с. Мельники, АЗПСМ с. Таганча, 

контакт-центр) 6 шт на суму 14,6 тис. грн.
- радіатори опалення в ФП с. Грищенці – 12,1 тис. грн.
- встановлення вузла обліку спожитої води в амбулаторії «Сонечко» 8,2 тис. грн.
- повірка сигналізаторів газу – 0,9 тис. грн.
- повірка вентиляційних каналів – 0,2 тис. грн.
- встановлення додаткових дверей в дитячому крилі поліклініки – 12,9 тис. грн.

Директор Наталія ГОРЬОВА


