
Від  21.11.2019 № 17 – 51 

Про внесення змін до рішення 
Канівської міської ради від 22.11.2018 
року №13-39 «Про затвердження 
міської Програми розвитку та 
підтримки комунального 
некомерційного підприємства 
«Канівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Канівської 
районної ради на 2019 рік»

Відповідно  до  пункту  22  частини  першої  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», пункту 21 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України,
частини четвертої статті 14, статті 18 Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ
«Основи законодавства України про охорону здоров'я», розпорядження КМУ від 30.11.2016 р.
№  1013-р  «Про  схвалення  Концепції  реформи  фінансування  системи  охорони  здоров’я
України», спільного наказу МОЗ України та Мінрегіон України від 06.02.2018 р. № 178/24 «Про
затвердження  Порядку  формування  спроможних  мереж  надання  первинної  медичної
допомоги», Статуту комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної
медико-санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради,  та  у  зв'язку  з  необхідністю
налагодження ефективного функціонування системи первинної медико-санітарної допомоги на
засадах загальної практики - сімейної медицини, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Внести  зміни  до  Плану  заходів  Програми  розвитку  та   підтримки  Комунального
некомерційного  підприємства  «Канівський   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської  районної  ради  на  2019  рік,  затвердженої  рішенням  Канівської  міської  ради  від
22.11.2018  року  №13-39  «Про  затвердження  міської  Програми  розвитку  та  підтримки
комунального некомерційного підприємства  «Канівський центр первинної  медико-санітарної
допомоги» Канівської  районної  ради на 2019 рік»,  виклавши його в новій редакції  згідно з
Додатком 1.
2.   Фінансовому управлінню виконавчого комітету Канівської міської ради (Карпушенко Г.Г.)
передбачити фінансування Програми в межах затверджених асигнувань та інших джерел, не
заборонених законодавством, виходячи з фінансових можливостей відповідного бюджету.
3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради: з питань
охорони  здоров’я,  соціального  захисту  населення,  освіти,  культури,  спорту  та  молодіжної
політики (Козин М.А.) та  з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва
(Коржов В.Л.).

Міський голова Ігор РЕНЬКАС

Горьова



Додаток 1 
до рішення міської ради

                                                    від   21.11.2019  № 17-51

МІСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 НА 2019 РІК

                                             

Канів
2018



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Канівська міська рада.

2. Розробник Програми Комунальне  некомерційне  підприємство
«Канівський  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Канівської районної ради

3. Співрозробники Програми Фінансове управління Канівської міської ради.

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Фінансове управління Канівської міської ради, КНП
«Канівський  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги »

5. Учасники Програми КНП  «Канівський  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги»

6. Термін реалізації Програми 2019 рік

7. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

Державний,  місцеві  бюджети  та  інші  кошти,  не
заборонені чинним законодавством

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів міського бюджету, 
необхідних для реалізації 
Програми

  1270,0  тис. грн.

 



Додаток до Програми
План заходів програми розвитку та  підтримки

Комунального некомерційного підприємства «Канівський  центр первинної медико-
санітарної допомоги» Канівської районної ради на 2019 рік

№
п/п

Перелік заходів
Програми

Відповідальні за
виконання 

Джерело
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(тис. грн.)

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6
1. Оплата енергоносіїв

та комунальних
послуг (світло, газ,
теплопостачання,
водопостачання).

Придбання палива.

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 500,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської

АЗПСМ

2. Придбання продуктів
харчування для дітей

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 20,0 Забезпечення
своєчасного

надання ПМД

3. Оплата ліків для
амбулаторного

лікування пільговим
категоріям населення

КНП «Канівський
ЦПМСД»
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 100,0 Забезпечення
безкоштовного

амб. Лікування за
рецептами

лікарів

4. Придбання
туберкуліну

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 200,0 Проведення
профілактичних

заходів

5. Предмети, матеріали,
обладнання та

інвентар 

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 100,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської

АЗПСМ, ФП с.
Яблунів (меблі та

інше)
6. Медикаменти та

перев’язувальні
матеріали

(Медикаменти для
невідкладної

допомоги, медичні
меблі, дрібний

медичний інвентар;
малоцінне медичне

обладнання)

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 100,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської
АЗПСМ, 

ФП с. Яблунів

7. Придбання технічних
засобів для осіб з

інвалідністю

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської

Міський бюджет 200,0 Виконання
постанови КМУ
від 03.12.2009 №

1301



ради
8 Оплата послуг (крім

комунальних) по
Канівській АЗПСМ

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський бюджет 50,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської

АЗПСМ, ФП с.
Яблунів

ВСЬОГО 1270,0

Секретар міської ради                                                                                           Сергій ТКАЧЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Канівської міської ради від 22.11.2018
року №13-39 «Про затвердження міської Програми розвитку та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Канівської районної ради на 2019 рік»

З метою забезпечення сталого функціонування Канівської  АЗПСМ та ФП с.  Яблунів
необхідно  внести  зміни  до  плану  заходів  програми  розвитку  та   підтримкиКомунального
некомерційного  підприємства  «Канівський   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської районної ради на 2019 рік, зокрема додати наступні статті видатків:
№
п/
п

Перелік заходів
Програми

Відповідальні за
виконання

Джерело
фінансування

Орієнтован
і обсяги

фінансуван
ня (тис.

грн.)

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6
Предмети,
матеріали,

обладнання та
інвентар 

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський 
бюджет

100,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської АЗПСМ,

ФП с. Яблунів
(меблі для кабінетів
лікарів, диванчики

в коридори та інше)
Медикаменти та
перев’язувальні

матеріали
(Медикаменти для

невідкладної
допомоги, медичні

меблі, дрібний
медичний інвентар;
малоцінне медичне

обладнання)

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський 
бюджет

100,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської АЗПСМ,

ФП с. Яблунів

3. Оплата послуг
(крім комунальних)

по Канівській
АЗПСМ

КНП «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління

Канівської міської
ради

Міський 
бюджет

50,0 Забезпечення
сталого

функціонування
Канівської АЗПСМ,

ФП с. Яблунів

В зв’язку із  збільшенням  кількості  осіб  з  інвалідністю,  які  відповідно  до  Постанови
КМУ від 03.12.2009 року № 1301 мають право на забезпечення технічними засобами  необхідно
збільшити суму видатків за наступною статтею:
1 Придбання

технічних
засобів для

осіб з
інвалідністю

КНП «Канівський
ЦПМСД»,

Фінансове управління
Канівської міської

ради

Міський 
бюджет

200,0 Виконання
постанови КМУ
від 03.12.2009 №

1301

Директор Наталія ГОРЬОВА


	Учасники Програми

