
Від  25.06.2020  № 19 – 61 
Про внесення змін до рішення 
 міської ради від 21.11.2019 № 17-52
«Про затвердження міської 
Програми розвитку та підтримки 
комунального некомерційного 
підприємства «Канівський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Канівської районної ради 
на 2020 рік»

Відповідно  до  пункту  22  статті26Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,підпункту 21 пункту 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 8, 33 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,  у  зв'язку  з  необхідністю  налагодження  ефективного
функціонування  системи  первинної  медико-санітарної  допомоги  на  засадах  загальної
практики  -  сімейної  медицини,  враховуючи  поширення  туберкульозу  та  ВІЛ-інфекції,  а
також те, що участь медичних працівників КНП «Канівський ЦПМСД» у роботі лікарської
комісії, яка проводить огляд громадян при призові на строкову військову службу не входить
до переліку медичних послуг, оплата за які здійснюється коштами НСЗУ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зміни  до  міської Програми  розвитку  та  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської  районної  ради  на  2020  рік,  виклавши  додаток  до  Програми  в  новій  редакції
(додається).

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 до Програми

План заходів програми розвитку та  підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Канівський  центр первинної медико-

санітарної допомоги» Канівської районної ради на 2020 рік

№
п/
п

Перелік заходів Програми Відповідальні
за виконання

Джерело
фінансува

ння

Орієнтовані
обсягифінан

сування
(тис. грн.)

Очікувани йрезультат

1 2 3 4 5 6
1. Видатки на заробітну

плату та нарахування 
(ФП с. Яблунів)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

116,5 Утримання ЗОЗ, які не
увійшли до спроможної

мережі

2. Видатки на заробітну
плату та нарахування

(лікарі, медична сестра
задіяні в роботі військово-

лікарської комісії) 

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

33,1 Охоплення медичними
оглядами призовників

3. Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар 

(ФП с. Яблунів)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

5,0 Утримання ЗОЗ, які не
увійшли до спроможної

мережі

4. Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар 

(Канівська АПСМ)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

120,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ
(облаштування  дитячої

зони бізібордами,
телевізорами), придбання

кондиціонерів,
облаштування бесідки

поблизу Канівської
АЗПСМ

5. Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
(засоби індивідуального
захисту для працівників,

задіяних в боротьбі з
пандемією COVID-19) 

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

60,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ
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Орієнтовані
обсягифінан

сування
(тис. грн.)

Очікувани йрезультат

6. Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

(Медикаменти для
невідкладної допомоги,

медичні меблі,
дрібниймедичнийінвентар;
малоціннемедичнеобладна

ння)
(ФП с. Яблунів)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

5,0 Утримання ЗОЗ, які не
увійшли до спроможної

мережі

7. Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
(медичні меблі, дрібний

медичний інвентар;
малоцінне медичне

обладнання, бактерицидні
лампи)

(Канівська АЗПСМ)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

50,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ

8. Оплата послуг по ФП с.
Яблунів

(телекомунікаційні
послуги, дератизація,

повірка опору заземлення,
повірка медичного

обладнання та
вогнегасників, програмне

забезпечення)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

10,0 Утримання ЗОЗ, які не
увійшли до спроможної

мережі

9. Оплата послуг (крім
комунальних) по

Канівській АЗПСМ
(дератизація, технічне
обслуговування ліфтів,
охоронна сигналізація

поліклініки та реєстратури,
вивезення сміття, пожежна

сигналізація та пожежна
автоматика, робочі місця

для лікарів в Askep ,
повірка медобладнання,

ремонт автомобіля, монтаж
відеоспостереження,

монтаж кондиціонерів)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

250,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ

10. Оплата послуг (крім
комунальних) страхування

працівників на випадок
інфікування коронавірусом

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

Міський 
бюджет

40,00 Страхування працівників
на випадок інфікування

коронавірусом
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п
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міської ради

11. Оплата енергоносіїв та
комунальних послуг
(теплопостачання,
водопостачання,

електропостачання). 

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

600,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ

12. Придбанн япродуктів
харчування (адаптованих

молочних сумішей для
дітей, народжених    ВІЛ-
інфікованими матерями)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

20,0 Виконання спільного
наказу Міністерства

охорони здоров’я
України, Міністерства

освіти та науки України,
Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та

спорту,Державного
Департаменту України з

питань виконання
покарань, Міністерства

соціальної політики
України від 23.11.2007  N
740/1030/4154/321/614а

13. 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

14. Придбання туберкуліну КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

200,0 Проведення
профілактичних заходів

15. Придбання технічних
засобів для осіб з

інвалідністю
(калоприймачі, памперси)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

350,0 Виконання постанови
КМУ від 03.12.2009 №

1301

16. Влаштування світлового
ліхтаря з полікарбонату

над внутрішнім двориком
будівлі поліклінічне та
приймальне відділення;

Облаштування
гідроізоляції 

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

600,0 Покращення умов
надання ПМД

17. Придбання медичного та КНП Міський 125,0 Багатофункціональний



№
п/
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іншого обладнання «Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

бюджет пристрій
(принтер+ксерокс+сканер)

,  2 шт – 25000 грн,
ЕКГ апарати 2 шт – 40000

грн,
Дефібрилятор – 60000 грн

18. Оплата послуг (крім
комунальних)

психосоціальний супровід,
ДОТ-супровід хворих на

ТБ, ТБ/ВІЛ

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

50,0 Вдале лікування хворих
на ТБ,ТБ/ВІЛ

ВСЬОГО 2734,6

Секретар міської ради                                                                         Сергій ТКАЧЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по проекту рішення «Про внесення змін до рішення Канівської міської ради від 21.11.2019
року №17-52  «Про затвердження міської Програми розвитку та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Канівської районної ради на 2020 рік»

В  зв’язку  з  негативною,  яка  впродовж  2017-2020  років  склалася  в  місті  Каневі  з
профілактикою та лікуванням людей з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та хворих на туберкульоз,   а
також  відсутністю  лікаря  фтизіатра  у  Канівській  ЦРЛ,  потребою  у  продовженні
амбулаторного  лікування  хворих  на  туберкульоз,  нагальним  є  організація  соціального
супроводу  для  9  мешканців  міста  такої  категорії.  Для  унеможливлення  подальшого
розповсюдження туберкульозу через  припинення хворими лікування,  через  ЦПМСД буде
здійснюватися фінансування соціального супроводу – потреба у коштах до кінця 2020 року
становить 50 тис.грн. Пропонуємо внести доповнення до програми – п.18. 

Враховуючи те, що участь медичних працівників КНП «Канівський ЦПМСД» у роботі
військово  -  лікарської  комісії,  яка  проводить  огляд  громадян  при  призові  на  строкову
військову службу,   не  входить  до переліку медичних  послуг,  оплата  за  які  здійснюється
коштами  НСЗУ,  необхідно  передбачити  кошти  у  міському  бюджеті  та  внести  зміни  до
додатку, доповнивши п. 2. Потреба у коштах – 33,1 тис.грн.


