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Інформація про заклад

Дата реорганізації в КНП – 30.05.2018 року

Зміна власника та назви – 22.10.2020 року

Ліцензія на медичну практику – наказ МОЗ від 26.07.2018 року № 1386

Акредитація – перша категорія від 28.01.2020 року (сертифікат УОЗ №0175)

Договір з НСЗУ про медичне                                                                                                    
обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій                                                                                               
(первинна медична допомога) - на суму 22404,1 тис. грн

Договір з НСЗУ про медичне                                                                                                                  
обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій                                                                                                                     
(мобільні бригади COVID-19) - на суму 1273,6 тис. грн



НАША МІСІЯ

 Забезпечити кваліфікований медичний супровід 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.



Перелік послуг, які безоплатно надаються КНП «Канівський ЦПМСД» 
в межах програми медичних гарантій та оплачуються НСЗУ

• Огляд сімейного лікаря, лікаря-терапевта, лікаря-педіатра

• 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, спірографія

• Безкоштовна вакцинація (1 місце в області по рівню охоплення населення вакцинацією)

Необов’язкові додаткові послуги, які надаються безкоштовно поза програмою медичних гарантій:

- вимірювання очного тиску

- добове моніторування артеріального тиску

- спірографія



Дані про місця надання первинної медичної допомоги та укладені декларації 
(станом на 01.01.2021)

Кількість населення

Всього - 42462 осіб
- жителі міста - 23720 чол

- дорослі – 19586 чол
-діти – 4134 чол

- жителі району - 18742 чол
- дорослі -15801 чол
- діти – 2941 чол

Кількість декларацій 

Всього- 38971 осіб (91,8%)

Середній по Україні – 74%

Середній по області – 82,3%

Кількість місць надання ПМД – 34,

в тому числі 
АЗПСМ – 7            
ФАП та ФП – 27 (з них в спроможній 

мережі 8)

Кількість штатних посад – 148 посад

в тому числі
лікарі – 29,75 
середній медичний персонал – 65,5
молодший медичний персонал – 13,0
інший персонал – 39,75



Кадрове забезпечення КНП «Канівський ЦПМСД»
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Лікарі Медичні сестри

Кваліфікація медичних працівниківВікова структура медичного персоналу 

Станом на 01.01.2021 року в КНП «Канівський ЦПМСД» працює 106  медичних 
працівників,    в тому числі:

- сімейні лікарі – 27 осіб

- лікарі терапевти – 2 особи

- лікарі-педіатри – 3 особи

- медичні сестри – 74 особи

0

5

10

15

20

25

30

до 30 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років старше 60 років

3
4

7

11

7
6

18

14

26

10

лікарі медичні сестри

Додаткова потреба в лікарях 
– 5 сімейних лікарі



Статистика ведення електронних медичних записів в електронній системі охорони 
здоров'я за 2020 рік медичними працівниками КНП «Канівський ЦПМСД»



Аналіз створених електронних направлень лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» за 2020 рік



Деталізація виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації («Доступні ліки») 
лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» за 2020 рік



Структура дохідної частини КНП «Канівський ЦПМСД» за 2020 рік
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кошти НСЗУ - 23678

Канівська ОТГ - 1250,5 тис. грн

районний бюджет - 332,8 тис. грн

обласний бюджет - 250 тис. грн

Степанецька ОТГ - 1319,8 тис. грн

Таганча ОТГ - 141,8 тис. грн

Бобриця ОТГ - 220,9 тис. грн

Литвинець ОТГ - 254,1 тис. грн

Межиріч ОТГ - 118,9 тис. грн

Ліпляве ОТГ - 343,2 тис. грн

Благодійні внески - 84,6 тис. грн

ВСЬОГО – 28025,6 тис. грн

200



Фінансування КНП «Канівський ЦПМСД» від НСЗУ за програмою медичних гарантій протягом 2020 року

Всього отримано 23677,7 тис. грн, в 
тому числі
- на первинну медичну допомогу –

22404,1 тис. грн
- мобільні бригади – 1273,6 тис.грн
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заробітна плата з нарахуваннями - 21831,5 тис. грн

Предмети, матеріали - 1136 тис. грн

Медикаменти - 1979,3 тис. грн

Молочні суміші - 12,8 тис. грн

Оплата послуг - 878,3 тис. грн

Відрядження - 33,6 тис. грн

комунальні послуги - 644,3 тис. грн

пільгові медикаменти - 230,3 тис. грн

інші видатки - 72,0 тис. грн

придбання обладнання - 204,2 тис. грн

реконструкція - 250,0 тис. грн

Структура видатків КНП «Канівський ЦПМСД» (з усіх джерел фінансування) 

за 2020 рік



• лікарські засоби за рецептами лікарів – 230,3 тис. грн  (53 особи)

• технічні засоби – 416,3 тис. грн (82 особи, в 2019 році  - 66 осіб)

в тому числі:

- памперси – 258,1 тис. грн (66 осіб, в 2019 році - 55 осіб)

- калоприймачі та сечоприймачі  – 158,2 тис. грн (16 осіб, в 2019 році -11 осіб)

• молочні суміші дітям, народженим - 19,7 тис. грн
ВІЛ-інфікованими матерями (6 дітей – с. Ліпляве, с. Пекарі, с. Яблунів,

с. Келеберда, с. Бобриця, м. Канів)

Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів лікарськими та технічними засобами 
відповідно до постанов КМУ від 17.08.1998 №1303 та від 03.12.2009р. №1301



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Монтаж навісу над запасним входом, 
встановлення лав – 50,0 тис. грн 

(кошти міського бюджету)

Монтаж навісу для автомобілів – 50,0 тис. грн 
(кошти міського бюджету)

• Холодильники для вакцин – 2 шт на суму 26,0 тис. грн

• Комп'ютерна техніка – 9 шт на суму 90,4 тис. грн

• Принтери 6 шт на суму 32,8 тис. грн

• БПФ – 3 шт на суму 16,5 тис. грн

• ЕКГ для ФП с. Литвинець – 17,6 тис. грн

• Пульсоксиметри 2 шт на суму 17,9 тис. грн

• Меблі (в коридори, в лікарські кабінети)

• Апарат для вимірювання очного тичку – 18,0 тис. грн

• Куллери в кожну амбулаторію та ФП – 9,0 тис. грн

• Ростоміри, ваги для дорослих, пульсоксиметри
портативні 24 шт,  мішок АМБУ, сумка фельдшера,      
електроди для ЕКГ, пірометр – 43,6 тис. грн



Створено ізолятор з окремим входом

БОРОТЬБА З COVID-19

Виїзди мобільних бригад для 
забору біологічного матеріалу

Укладено додатковий договір з НСЗУ за пакетом 29 «Медична допомога,
яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для
реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19» - 1273,6 тис. грн
(з них
- на доплату медичним працівникам спрямовано 909,4 тис. грн
- на придбання ЗІЗ, пробірок, деззасобів – 364,2 тис. грн

Отримано благодійно ЗІЗ в натуральній формі на суму 438,5 тис. грн
Придбано ЗІЗ та деззасоби за грошові благодійні внески на суму 86,4 тис.
грн

Кількість мобільних бригад:
Квітень – липень - 2
Серпень-жовтень – 3
Листопад-грудень - 5

За період з 1 квітня по 31 грудня зроблено забір – 9523 мазків, з них 3490
позитивних.

Застраховано медичних працівників на випадок інфікування
коронавірусом 144 особи на суму 29,8 тис. грн за кошти міського бюджету



Безпечний простір для щеплень 
(спонсорські кошти)

Кімната матері та дитини

Створення гардеробу 

ПОКРАЩЕННЯ СЕРВІСУ ТА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ КАНІВСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ

Облаштування зони ресепшн
дзеркальними моніторами

Зона для самостійного 
вимірювання АТ

Монтаж відеоспостереження
(міський бюджет)



Велопарковка та урни для сміття біля 
Канівської АЗПСМ (спонсорські кошти)

Монтаж кондиціонерів 
(кошти міського бюджету)

Покращення сервісу для пацієнтів та працівників Канівської амбулаторії ЗПСМ

Зона очікування відпочинку біля Канівської АЗПСМ (спонсорські 
кошти та кошти міського бюджету)

Світловий ліхтар над внутрішнім двориком 
(200 тис. грн обласний бюджет, 50 тис. грн районний бюджет)



ВІДКРИТТЯ СТЕПАНЕЦЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ



ВІДКРИТТЯ БОБРИЦЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ



Перенесення АЗПСМ с. Ліпляве в відремонтоване приміщення

ЛІПЛЯВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

Ремонт фельдшерського пункту с. Озерище



МАРТИНІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ
Проводиться ремонт амбулаторії (підвісна стеля, заміна проводки, заміна дверей, ремонт в коридорі та кабінетах) – кошти 
Степанецької ОТГ – 270 тис. грн. 



МЕЖИРІЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ 
Проводиться ремонт амбулаторії (підвісна стеля, заміна проводки, заміна дверей, ремонт в коридорі 
та кабінетах, ролети на вікна) - кошти на ремонт виділив ТОВ «Пономар»  - 57 тис. грн
Крім того з коштів НСЗУ витрачено  50 тис. грн , благодійні кошти – 10 тис. грн



МЕЖИРІЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

Отримано автомобіль Reno

Підведено водопостачання 
ФП с. Хмільна



СПІВПРАЦЯ З БЛАГОДІЙНИКАМИ В 2020 році

БФ «МХП-ГРОМАДІ (ЗІЗ, деззасоби для всіх амбулаторій,
гематологічний аналізатор та аналізатор сечі для Степанецької АЗПСМ

Телевізор для зони щеплень 
від міського голови

ТОВ «Віджі Продакшн»
(апарат добового 

моніторування АТ)

Приватні підприємці (пошиття 
ЗІЗ), благодійні внески

Депутат ВРУ Скічко Олександр
(ЗІЗ, деззасоби, пробірки)

ПрАТ «МХП» (продуктові набори 
медпрацівникам)

ВО «ЧЕРКАЩАНИ» Олександр
Воскобойнік та Володимир

Братаніч
(пандус в АЗПСМ с. Таганча)



СПІВПРАЦЯ З БО «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ»

Проведення тренінгів для медичних працівників                             Анонімне тестування на ВІЛ жителів міста

Налагоджена співпраця  з БО "100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ« для дієвої профілактики та 
лікування туберкульозу.

Співпраця направлена на зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через 
створення загального доступу до своєчасної і якісної діагностики та лікування 
туберкульозу та його резистентних форм, розширення доказової профілактики, 
діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких та життєздатних систем 
охорони здоров’я. 

На надання медико-соціальних послуг пацієнтам (в тому числі на доставку ліків 
хворим на туберкульоз) з міського бюджету в 2020 році було виділено 48 тис. грн.

https://www.facebook.com/100LifeChe/?__cft__[0]=AZV3PQSy7OqNjuYoFlKwPYE26qQDctKUpL2vYTX9M3_BKB1DMQQ9f_gOXx7md2r3yjghK3_Qr4ViL3uLbKR8MT4j0E795HojZZyN82VG3pIXlGty7l4bSZgGeaCX3HjWQ1xPEv-dxBrI5rmkYijUfLFAj0QLGy343QSyxSkw3uNkMg&__tn__=kK-y-R


Популяризація здорового способу життя 

Популяризація вакцинації 
(конкурси дитячого малюнку)

Лекції для учнів шкіл міста та району

Ярмарки здоров’я



НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ



УЧАСТЬ У СВЕУКРАЇНСЬКИХ ФОРУМАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ

КНП «Канівський ЦПМСД» – 1 з 15 центрів передового досвіду  ПМД (участь в проєкті USAID)



ПРОЗОРІСТЬ РОБОТИ

- робота спостережної ради

- звітність перед кожною ОТГ про напрямки 
використання коштів

- оприлюднення інформації про діяльність центру на 
офіційному веб-сайті та на сторінках у соцмережах
(Фейсбук та Інстаграм)

- розгляд скарг, які можна залишити в скринці відгуків і 
пропозицій, через сайт, електронну пошту,QR-код



Плани на 2020 рік Інформація про виконання
Задекларувати 99.9 % постійно проживаючого населення, а також тимчасово проживаюче Задекларовано 91,8%

Впровадження електронних карт, електронних направлень до вузьких спеціалістів Виконано

Запровадження онлайн консультування пацієнтів сімейними лікарями Виконано

Монтаж відеоспостереження в Канівській АЗПСМ Виконано

Відкрити процедурний кабінет для промивання вух, зняття швів, видалення кліщів тощо Відсутність вільних приміщень

Започаткувати виїзди на амбулаторії та ФП для обговорення з населенням медичних проблем Виконано

Облаштування велопарковки біля Канівської амбулаторії Виконано

Облаштування ігрового майданчику та бесідки біля Канівської амбулаторії Виконано

Облаштування дитячих куточків в амбулаторіях в с. Степанці та с. Бобриця Виконано в АЗПСМ с. Степанці

Створення кімнати матері та дитини в Канівській амбулаторії Виконано

Проведення “Ярмарків здоров’я” та майстер класів для населення по наданню невідкладної допомоги Виконано

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

допомоги

Частково виконано (через сторінку у ФБ, радіо, 

Дніпрова зірка)

Встановлення резервного  джерела електроживлення для кабінету щеплень Придбано 2 додаткові холодильники для 

кабінету щеплень, які встановлено в ЦРЛ

Організовувати обстеження сільських жителів на базі амбулаторій та ФП вузькими спеціалістами  Частково БФ «МХП-ГРОМАДІ», офтальмолог 

за ініціативи ЦПМСД

Придбати дефібрилятор, апарат для вимірювання очного тиску, санітарний автомобіль Придбано апарат для вимірювання очного 

тиску

Придбати гематологічні аналізатори та аналізатори сечі в кожну лікарську амбулаторію Степанецька ОТГ отримала від «МХП-

ГРОМАДІ» гематологічний аналізатор та 

аналізатор сечі

Запровадження платних послуг  Не запроваджено (відсутні повноваження в 

районної ради)

Замовлення лікарів для Ліплявської та Межиріцької амбулаторій  замовлено (лікарі працюють)

Завершити формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я району Не виконано

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАПЛАНОВАНИХ на 2020 рік



 Доступність всіх місць надання медичної допомоги для маломобільних груп, в тому числі ФП 
(відсутність експертного висновку буде підставою для неукладання договору з НСЗУ та призведе 
до втрати фінансування (доведеться закривати місце надання ПМД або ж повністю утримувати 
його за кошти відповідної ОТГ)

 Тривалий час очікування пацієнтами на прийом лікаря (виписування електронних направлень, 
електронних рецептів, внесення інформації до електронних медичних карт)

 Низький рівень доступності сільського населення до вторинної медичної допомоги та до програми 
«Доступні ліки»

 Надання медико-соціальних послуг пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією

 Невиконання плану щеплень через відсутність централізованого постачання вакцини для 
вакцинації дітей 2-го року життя

 Припис Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області щодо 
підвищення межі вогнестійкості косоурів маршів металевих сходових клітин

 Доплати медикам за роботу з хворими на коронавірус (відсутність відповідного пакету з НСЗУ на 
2021 рік)

 Дефіцит лікарів (відсутність житла, підйомні молодим спеціалістам)

 Затоплення підвалу та руйнування будівлі (просідання) через відсутність гідроізоляції

 Утруднений під'їзд до будівлі Канівської АЗПСМ через скупчення транспорту 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ



 Впровадження корпоративного телефонного зв'язку, з переадресацією дзвінків пацієнтів на єдиний номер 
контакт-центру (за кошти НСЗУ)

 Наближення програми «Доступні ліки» до сільського населення

 Організація виїздів вузьких спеціалістів у віддалені села району

 Виконання плану щеплень на 95% (придбання вакцини за кошти місцевих бюджетів)

 Придбання автомобіля для Канівської АЗПСМ (кошти НСЗУ)

 Дооснащення Канівської АЗПСМ гематологічним аналізатором та аналізатором сечі 

 Дооснащення команд з надання первинної медичної допомоги комп'ютерною технікою (кошти міського 
бюджету)

 Діджиталізація сільських закладів охорони здоров’я (кошти місцевих бюджетів)

 Проведення тренінгів для лікарів та реєтраторів контакт-центру

 Розробка програми інфекційного контролю

 Проведення «Ярмарків здоров’я», лекцій в школах та на підприємствах, виступи на радіо, публікації в пресі

 Створення спостережної ради

 Затвердження тарифів на платні послуги

ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 рік



 Забезпечення доступності усіх місць надання медичної допомоги (в тому числі  ФП) для маломобільних
громадян та отримання відповідних висновків (за кошти місцевих бюджетів)

 Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій сходів КНП «Канівський ЦПМСД»

 Гідроізоляція будівлі Канівської АЗПСМ (кошти міського бюджету)

 Облаштування зимового саду (кошти гранту від БФ «МХП-ГРОМАДІ)

 Облаштування дитячої зони в АЗПСМ с. Бобриця (за кошти Бобрицької ОТГ)

 Поточний ремонт в амбулаторії «Сонечко» (кошти міського бюджету)

 Поточні ремонти в фельдшерських пунктах 

 Капітальний ремонт в АЗПСМ с. Таганча (за кошти Степанецької ОТГ)

 Заміна пічного опалення фельдшерських пунктів на альтернативні джерела опалення (електроопалення).

 Облаштування стоянки поблизу Канівської АЗПСМ

 Належне фінансування протягом року органами місцевого самоврядування програми місцевих стимулів для 
працівників КНП «Канівський ЦПМСД» та програми підтримки КНП «Канівський ЦПМСД» 

ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 рік



Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші 
відпочивають, будьте готові, поки інші 
розслабляються і мрійте, поки інші плачуться. 

William Dudley Ward

Дякуємо
за співпрацю та підтримку!


