
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 статті 26 Закону  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,  та  у  зв'язку  з  необхідністю  налагодження  ефективного
функціонування  системи  первинної  медико-санітарної  допомоги  на  засадах  загальної
практики - сімейної медицини, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання міської  Програми розвитку  та підтримки комунального
некомерційного  підприємства  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської районної ради на 2019 рік взяти до відома згідно з Додатком 1

2.    Затвердити міську Програму розвитку та підтримки  комунального некомерційного
підприємства  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Канівської
районної ради на 2020 рік згідно з Додатком 2.

3.   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.
       4.     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 № 17-52

Інформація про виконання міської Програми розвитку та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної

допомоги» Канівської районної ради на 2019

КНП  «Канівський  ЦПМСД»  створений  для  надання  первинної  медико-санітарної
допомоги населенню міста Канева  сіл, селищ Канівського району.

Підприємство  обслуговує  43202  осіб:  36033 дорослого  населення,  7169 дитячого
населення. Виробнича потужність підприємства 440 відвідувань в зміну.
         Уклавши декларацію з лікарями  мешканці Канева та  району мають можливість
отримати: консультацію лікаря загальної практики-сімейної медицини з будь яких питань,
оформити пільгові рецепти за програмою «Доступні ліки» та направлення за показаннями до
лікарів  спеціалізованої  та  високоспеціалізованої  медичної  допомоги,  безкоштовно  пройти
наступні  дослідження:  загальний  аналіз  крові,  загальний  аналіз  сечі,  глюкоза  крові,
загальний  холестерин,  вимірювання  артеріального  тиску,  електрокардіограма,  обстеження
швидкими тестами на вагітність, ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити та тропоніни. 

Станом  на  21.10.2019  року  лікарями  КНП «  Канівський  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради  укладено  35150  декларацій   (81,4%  від
зареєстрованого населення).
          З 01.01.2020 року мережа закладів охорони здоров'я Канівського району включатиме:

— 6 амбулаторій ЗПСМ;
— 3 фельдшерсько-акушерські пункти, 27 фельдшерських пунктів 
Кількість штатних посад по КНП «Канівський ЦПМСД» станом на 01.01.2020 року

становитиме 148 штатних одиниць, в т. ч.:
лікарі                                              — 27,5   шт. од.;
середній медичний персонал    — 65,25 шт. од.;
молодший медичний персонал      — 12 шт. од.;
інший персонал                              — 43,25   шт. од.;
Основним  джерелом  фінансування  центру  є  кошти  Національної  служби  здоров’я

України  за  договором  про  медичне  обслуговування  населення  за  програмою  медичних
гарантій. 

 За 9 місяців 2019 року від НСЗУ надійшло 15623,7 тис.  грн. Видатки за вказаний
період склали 16987,3 тис. грн., в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями 15883,9 тис. грн
- предмети, матеріали обладнання – 260,9 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 443,1 тис. грн
- оплата послуг – 306,1 тис. грн
- відрядження  34,2 тис. грн
- навчання персоналу  12,0 тис. грн
- капітальний ремонт - 47,1тис. грн  
Дефіцит було покрито за рахунок залишку коштів на депозиті.
Станом на 21.10.2019 року з  міського бюджету було заплановано видатків 1043,0 тис.
     грн.
 Касові видатки склали – 412,2 тис. грн.
 в тому числі:
-  медикаменти  та  перев'язувальні  матеріали  –  191,6 тис.  грн  (в  тому  числі  на

придбання памперсів – 84,7 тис. грн, на придбання туберкулінів – 96,9 тис. грн, на придбання
медичних меблів, – 10,0 тис.грн)

- оплата енергоносіїв –220,6 тис. грн 
Завдяки  участі  в  грантовій  програмі  «Розбудова  комунальних  закладів  ПМД  як

центрів  передового  досвіду»  Проекту  USAID «Підтримка  реформи  охорони  здоров’я»  за



угодою №RG-1812-00117 від 04.03.2019 було придбано обладнання, брендовану продукцію
на суму 553,4 тис. грн., в тому числі: 

- комп’ютерна  техніка  –  239,5  тис.  грн  (6  комп'ютерів,  8  планшетів,  1  БФП,  2
принтери) 

- Медичне обладнання – 142 тис. грн (дерматоскоп, отоофтальмоскопи 15 шт, ваги
дитячі – 8 шт, автоматичні тонометри – 5 шт, тонометри з 3 манжетками 23 шт,
стетоскопи  –  29  шт,  пульсоксиметри  –  12  шт,   молоточки  неврологічні,
термометри безконтактні – 6 шт, електронні термометри, ліхтарики медичні)

- лави для сидіння в коридори – 51,0 тис. грн
- обладнання для вільної зони Wi-Fi – 12,7 тис. грн
- куллери та питна вода – 15,0 тис. грн
- брендована продукція – 93,2 тис. грн (намет, прапори, брендовані ручки, папки,

футболки, флешки, блокноти).

            

            



Додаток  2 
до рішення міської ради

                                                    від   21.11.2019  № 17-52

МІСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 НА 2020 РІК

                                             

Канів
2019



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 2020 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

2531,5 тис. грн.

 



1. Загальні положення

         Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-
санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).
          В м. Каневі проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та
ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до
кожного  мешканця,  поліпшення  демографічної  ситуації,  раціонального  використання
ресурсів охорони здоров'я. 

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає
до  80  відсотків  загального  обсягу  медичних  послуг,  а  питома  вага  чисельності  лікарів
загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50
відсотків.

Первинна  медико-санітарна  допомога  є  на  сьогодні  частиною  спеціалізованої
амбулаторної  допомоги,  тому  управління  первинною  допомогою  без  застосуванням
економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з
нас,  становить  ключовий  аспект  національної  безпеки,  визначає  можливості  досягнення
індивідуального і  суспільного добробуту та  благополуччя,  перспективи стійкого розвитку
будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню
міста.

2. Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх
жителів м. Канева,  незалежно від їх віку,  статі,  соціального статусу,  зміцнення і  охорони
здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В  умовах  діючих  механізмів  та  обсягів  бюджетного  фінансування  галузі  охорони
здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги
на первинному рівні.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини  на  2019 рік  є  забезпечення  зниження  рівня  захворюваності,  інвалідності  та
смертності  населення  шляхом  формування  і  налагодження  ефективного  функціонування
системи  надання  населенню  доступної  і  високоякісної  первинної  медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:
- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- організація  права  громадян на  вільний вибір  лікаря  з  надання  первинної  медичної
допомоги у визначеному законодавством порядку;
- надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому
числі  надання  невідкладної  медичної  допомоги  в  разі  гострого  розладу  фізичного  чи
психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів
та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне
відстеження  стану  здоров’я  пацієнта  з  метою  своєчасної  профілактики,  діагностики  та
забезпечення  лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,  патологічних,  фізіологічних  (під  час
вагітності) станів;
- консультації  щодо  профілактики,  діагностики,  лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,
патологічних,  фізіологічних  (під  час  вагітності)  станів,  а  також  щодо  ведення  здорового
способу життя;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків
непрацездатності;
- направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;



- участь   у   проведенні  інформаційної  та  освітньо-роз'яснювальної  роботи  серед
населення щодо формування здорового способу життя;
- організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у
визначеному  законодавством  порядку  та  відповідно  до  фінансового  бюджетного
забезпечення;
-  скринінгових  обстежень,  профілактики,  діагностики  та  лікування  окремих
захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
-   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах,
виробах  медичного  призначення,  медичному  обладнанні  та  транспортних  засобах  для
забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
- забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
Центру;
- закупівля,  зберігання  та  використання  ресурсів,  необхідних  для  надання  медичних
послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та
інвентарю;
- надання  платних  послуг  із  медичного  обслуговування  населення  відповідно  до
чинного законодавства України;  
- надання  елементів  паліативної  допомоги  пацієнтам  на  останніх  стадіях  перебігу
невиліковних  захворювань,  яка  включає  комплекс  заходів,  спрямованих  на  полегшення
фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
- надання  будь-яких інших послуг  суб’єктам господарювання,  що надають  первинну
медичну допомогу на території  міста Канева;
- організація  та  проведення  з’їздів,  конгресів,  симпозіумів,  науково-практичних
конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
- інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

3. Загальна характеристика комунального некомерційного підприємства
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

Існуючі  проблеми  охорони  здоров’я  є  непростими  для  вирішення  і  мають
багатоаспектний  комплексний  характер,  що  обумовлює  необхідність  оновлення  політики
охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. 

КНП  «Канівський  ЦПМСД»  створений  для  надання  первинної  медико-санітарної
допомоги населенню міста Канева.

До складу КНП «Канівський  ЦПМСД» входять наступні структурні підрозділи:
— 7 амбулаторій ЗПСМ;
— 3 фельдшерсько-акушерські пункти, 26 фельдшерських пункти ;
Кількість  штатних  посад  по  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  становить  148  штатних

одиниць, в т. ч.:
лікарі   - 27,5   шт. од., в тому числі Канівська АЗПСМ – 21,75 посади
середній медичний персонал — 65,25 шт. од.; в тому числі Канівська АЗПСМ – 31,5

посад
молодший медичний персонал  — 12 шт. од.; в тому числі Канівська АЗПСМ – 5,5

посад
інший персонал — 43,25   шт. од.; в тому числі Канівська АЗПСМ – 32 посади

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Мережа Центру частково забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та
ефективній  первинній  медичній  допомозі.  Реформи,  які  проводяться  у  сфері  охорони
здоров’я,  направлені  на  формування  спроможної  мережі  надання  первинної  медичної
допомоги,  підняття  на  значно  вищий  рівень  матеріально-технічної,  діагностичної  та
лікувальної  бази  в  первинній  ланці,  проведення  будівництва,  реконструкції  та  ремонту



наявних  приміщень,  забезпечення  транспортом,  сучасним  медичним  обладнанням,
інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів. 

Основними шляхами розв’язання проблем є:
— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню міста, в межах

лікувального закладу;
— приведення матеріально-технічної  бази амбулаторій загальної  практики-сімейної

медицини  у  відповідність  до  «Примірного  табеля  матеріально-технічного  оснащення
закладів  охорони  здоров’я  та  фізичних  осіб  підприємців,  які  надають  первинну  медичну
допомогу», затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;

— матеріальній мотивації праці медичних працівників;
Виконання  Програми  здійснюється  згідно  затвердженого  плану  заходів  фінансової

підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України
за рахунок:

— коштів місцевих бюджетів: міського, районного, обласного;  
— коштів державного бюджету;
— надання підприємством платних послуг; 
— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
Кошти,  отримані  за  результатами  діяльності,  використовуються  Підприємством  на

виконання плану заходів  Програми. 
Обсяги  фінансування  Програми  шляхом  надання  фінансової  підтримки  з  міського

бюджету на 2020 рік (додаток 1).

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 Виконання Програми дозволить:
- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної

медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення м.
Канева, підвищити народжуваність та продовжити життя.

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики
- сімейними лікарями;

- запровадити  ефективну  систему  багатоканального  фінансування,  збільшення
бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.

- покращити  матеріально-технічну  базу  лікувально-профілактичних  підрозділів
Центру;

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

       7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту та молодіжної політики, з
питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва.

Організація  виконання  Програми  покладається  на  Канівську  міську  раду,  виконання
Програми – на фінансове управління Канівської міської ради та КНП «Канівський ЦПМСД».

Секретар міської ради                                                                                      Сергій ТКАЧЕНКО



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
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(тис. грн.)

Очікуваний результат

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. 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

3. Предмети,
матеріали,

обладнання та
інвентар 

(Канівська АПСМ)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

50,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ
(облаштування  дитячої

зони бізібордами,
телевізорами)

4. Медикаменти та
перев’язувальні

матеріали
(Медикаменти для

невідкладної
допомоги, медичні

меблі, дрібний
медичний інвентар;
малоцінне медичне

обладнання)
(ФП с. Яблунів)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

5,0 Утримання ЗОЗ, які не
увійшли до спроможної

мережі

5. 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



№
п/п

Перелік заходів
Програми

Відповідальні
за виконання 

Джерело
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(тис. грн.)

Очікуваний результат

6. 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

7. 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)

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

250,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ

8. Оплата енергоносіїв
та комунальних

послуг
(теплопостачання,
водопостачання,

електропостачання).

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

650,0 Забезпечення сталого
функціонування

Канівської АЗПСМ

9. Придбання
продуктів

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



№
п/п

Перелік заходів
Програми

Відповідальні
за виконання 

Джерело
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(тис. грн.)

Очікуваний результат

10. 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

11. Придбання
туберкуліну

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

200,0 Проведення
профілактичних заходів

12. 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 

10 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

11 Придбання
медичного та

іншого обладнання

КНП
«Канівський
ЦПМСД»,
Фінансове
управління
Канівської

міської ради

Міський 
бюджет

125,0 Багатофункціональний
пристрій

(принтер+ксерокс+сканер),
2 шт – 25000 грн,

ЕКГ апарати 2 шт – 40000
грн,

Дефібрилятор – 60000 грн
ВСЬОГО 2531,5

Секретар міської ради                                                                                           Сергій ТКАЧЕНКО 
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