
          

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Канівської міської ради Черкаської області 

 за 2021 рік 

 

КНП «Канівський ЦПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню територіальних громад міста Канева, а також населенню Степанецької, 

Бобрицької та Ліплявської територіальних громад.  

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії на медичну практику – 

наказ МОЗ від 26.07.2018 року № 1386, має першу категорію від 28.01.2020 року (сертифікат 

УОЗ №0175). 

Місія підприємства полягає в: 

 забезпеченні кваліфікованого медичного супроводу здоров’я родин Канівщини.  

 поліпшенні якості та тривалості життя пацієнтів через попередження хвороб та 

пропагування здорового способу життя, на основі партнерства, поваги та довіри між 

медичними та немедичними працівниками КНП «Канівський ЦПМСД» та населенням.  

 забезпечені доступності та якості первинної медичної допомоги, заснованої на 

принципах доказової медицини.  

Підприємство прагне підвищити рівень медичної грамотності населення, а основна ціль 

його роботи – це міцне здоров’я кожного мешканця. 

Підприємство обслуговує 42462 особи ( в тому числі жителі міста 23720 чол, жителі 

району 18742 чол).  

Станом на 01.01.2022 року лікарями КНП «Канівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області укладено 40150 декларацій 

(94,6% від зареєстрованого населення, середній показник по Україні – 78,98%, по Черкаські 

області 87,48%, ), в тому числі по вікових групах: 

- 0-5 років  1843 осіб 

- 6-17 років – 5241 осіб 

- 18-39 років – 9802 особи 

- 40-64 років – 15089 особи 

- старше 65 років  - 8175 особи 

Приріст декларацій за 2021 рік склав 1179 чоловік (3%).  

Із загальної кількості декларацій з лікарями загальної практики-сімейної медицини 

укладено 37232 декларації (92,73%), з лікарями терапевтами – 1605 декларацій (4%), з 

лікарями-педіатрами – 1313 декларацій (3,27%). 

Уклавши декларацію з лікарями мешканці нашого району мають можливість отримати: 

консультацію лікаря загальної практики-сімейного лікаря, лікаря-педіатра, лікаря-терапевта 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, 

безкоштовна вакцинація (КНП «Канівський ЦПМСД» зайняв 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 

 



 

 
 

На початок 2021 року мережа структурних підрозділів  КНП «Канівський ЦПМСД» 

включала: 

-  7 амбулаторії ЗПСМ (м. Канів, с. Степанці, с. Мартинівка, с. Таганча, с. Межиріч, с. 

Ліпляве, с. Бобриця); 

-  2 фельдшерсько-акушерські пункти 

-  25 фельдшерських пунктів  

 

При цьому відповідно до підпункту 2 пункту 19 Типової форми договору про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 передбачено, що надавач повинен 

відповідати вимогам щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до законодавства. 

Враховуючи те, що фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти, які входили до 

структури КНП «Канівський ЦПМСД», не відповідали вимогам по доступності будівель та 

приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 

будівельних норм і правил, а також те, що відповідно пункту 30 Типової форми Національна 

служба здоров’я має право зупинити оплату медичних послуг в разі невідповідності надавача 

таким вимогам, було прийнято рішення про виключення з 1 квітня зі структури КНП 

«Канівський ЦПМСД» усіх фельдшерських пунктів та фельдшерсько-акушерського пункту с. 

Келеберда.  

При цьому відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 

№801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та положень про його підрозділи» та  з метою підвищення доступності первинної 

медичної допомоги та долікарської медичної допомоги для населення віддалених від місця 



розташування амбулаторій загальної практики-сімейної медицини комунального 

некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Канівської міської ради Черкаської області  усіма територіальними громадами було прийнято 

рішення про створення на території їх громад медичних пунктів тимчасового базування (далі – 

МПТБ).  

Відповідно до затверджених Положень МПТБ  не входять до структури КНП «Канівський 

ЦПМСД», утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів. Для розміщення МПТБ 

кожна громада надає приміщення, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам, створюють 

належні виробничі умови, забезпечують додержання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки, здійснюють його оснащення, 

створюють умови для доїзду медичного працівника до МПТБ. 

У МПТБ медичними працівниками здійснюються заходи санітарно-просвітницького та 

профілактичного спрямування, консультації лікарями без проведення лікувально-

профілактичних процедур, що потребують додаткового обладнання, а також надання медичної 

допомоги. 

Робота медичного та молодшого медичного персоналу КНП «Канівський ЦПМСД» у 

МПТБ здійснюється за графіками, затвердженим директорм КНП «Канівський ЦПМСД», 

погодженими з відповідними виконавчими комітетами. 

 

Таким чином станом на 01.01.2022 року мережа структурних підрозділів  КНП 

«Канівський ЦПМСД» включає: 

-  7 амбулаторії ЗПСМ (м. Канів, с. Степанці, с. Мартинівка, с. Таганча, с. Межиріч, с. 

Ліпляве, с. Бобриця); 

-  1 фельдшерсько-акушерський пункт с. Литвинець 

Крім того було створено 26 МПТБ, в тому числі в Канівській ТГ – 5, Ліплявській ТГ – 

4, Бобрицькій ТГ – 7, Степанецькій ТГ – 10. 

 

Кількість штатних посад по КНП «Канівський ЦПМСД» станом на 31.12.2021 року 

становила 148 штатних одиниць, зайнято – 139,5 посад, фізичних осіб – 152, в тому числі в 

розрізі категорій персоналу: 

лікарі    31,75   посад; зайнято – 29,75 посад, фізичних осіб – 31.   

середній медичний персонал   - 61,75 посад, зайнято – 61,0 посад, фізичних осіб – 72 

молодший медичний персонал  - 13 посад, зайнято 13 посад, фізичних осіб – 13. 

інший персонал - 41,5   посад, зайнято – 35,75 посад, фізичних осіб 36 

Кількість зайнятих посад на 1 посаду лікаря – 4,2 (рекомендований норматив МОЗ – 4 

посади) 

 

Середньомісячний розмір заробітної плати лікарів КНП «Канівський ЦПМСД» в 2021 

році складав 16165 грн, медичних сестер 11846 грн, молодшого медичного персоналу 7418 

грн, іншого персоналу – 11883 грн. 

Відповідно до Постанови КМУ №2 від 12.01.2022 року «Деякі питання оплати праці 

медичних працівників закладів охорони здоров’я» з січня 2022 року в КНП «Канівський 

ЦПМСД» буде забезпечено виплату заробітної плати медичним працівникам на рівні не 

меншому 20000 грн для лікарів та 13500 для середнього медичного персоналу. В середньому 

(з урахуванням премій за виконання індикаторів якості) лікарі отримуватимуть на місяць 

21875 грн, медичні сестри 14720 грн, молодший медичний персонал 7224 грн, інший персонал 

12500 грн.  

 

Щодо вікової структури медичного персоналу, то 27 % лікарів та 13% середнього 

медичного персоналу старше 60 років, що свідчить про необхідність залучення молодих 

спеціалістів. Наразі в КНП «Канівський ЦПМСД» за бюджетні кошти проходять інтернатуру 3 

лікарі та 1 лікар-контрактник. Всі вони згодні лишитися на роботі в закладі за умови 

забезпечення їх житлом. Тому на виконання рішення Канівської міської ради від 22.10.2020 

року №21-07 «Про затвердження Міської програми місцевих стимулів для медичних 

працівників КНП «Канівський ЦПМСД» на 2021-2025 роки» необхідно щорічно передбачати 

кошти в міському бюджеті для придбання  житла медикам.  

 



 

 

Вікова структура медичного персоналу 

 

 
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 року №725 «Про 

затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників» медичні працівники КНП «Канівський ЦПМСД» регулярно 

проходять навчання та курси підвищення кваліфікації. Дані про кваліфікацію медичних 

представників наведено нижче. 

 

Кваліфікація медичних працівників 

 
 

У рамках виконання Програми інформатизації сфери охорони здоров’я на 2015-2020 

роки в КНП «Канівський ЦПМСД»  побудована локальна мережа Інтернет, придбані 

персональні комп’ютери, багатофункціональні пристрої, програмне забезпечення, для 

зручності пацієнтів забезпечено вільні точки доступу  до мережі Інтернет через Wi-Fi.  

У 2021 році була продовжена робота по інформатизації закладу – на 

доукомплектування комп’ютерною технікою не лише кожного робочого місця лікаря, а й 

медичних сестер за рахунок коштів отриманих від НСЗУ за договором про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій було витрачено 666,5 тис. грн 

(придбано 30 моноблоків, 2 ноутбуків, 3 БФП та 2 лазерних принтерів).  



Центр зареєстрований в електронній системі eHealth, має угоду з медичною 

інформаційною системою Askep.net.  

Якщо в 2020 році лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» було створено  14246 

електронних направлень до вузьких спеціалістів, з них 13970 на загальні послуги, 266 на 

пріоритетні послуги, то в 2021 році – було створено 54985 направлень, в тому числі на 

загальні послуги – 53071 направлень, на пріоритетні послуги 1913 направлень. 

 

Аналіз створених електронних направлень лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» 

 за 2021 рік 

 

 
З 1 жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров'я України перейшли на 

оформлення електронних лікарняних. За 4 квартал 2021 року лікарями КНП «Канівський 

ЦПМСД» було оформлено 6569 висновків про тимчасову непрацездатність, з них підписано 

4225.  

Кількість непрацездатних осіб яким було виписано лікарняні склала 2252, в тому числі 

167 з них не були пацієнтами закладу. 912 осіб мали по одному лікарняному, 712 осіб – по два 

лікарняних, решта –  по три і більше лікарняних протягом 4 кварталу.  

Щодо структури лікарняних, то 91,6% з них пов’язані з захворюваннями або травами 

загального характеру, 6% - по догляду за хворою дитиною, 2 % - по самоізоляції COVID-19, 

решта – по лікуванню в санаторно-курортних закладах. 

 

В межах реалізації урядової програми «Доступні ліки» лікарями КНП «Канівський 

ЦПМСД» за 2021 було виписано 19575 електронних рецептів, з них 3140 для сільських 

жителів. Для порівняння в 2020 році  рік було виписано 15706 електронних рецептів, з них 

лише 1703 рецепти для сільських жителів. 

В структурі виписаних електронних рецептів найбільшу питому вагу займають ліки для 

хворих на серцево-судинні захворювання – 12778 рецептів, хворим на цукровий діабет ІІ типу 

виписано – 3312 рецептів, для профілактики інфарктів та інсультів – 2855, на бронхіальну 

астму –630 рецепти. 

 

 

 

         Якщо в  2020 році медичним  працівниками КНП «Канівський ЦПМСД» до 

електронної системи охорони здоров’я було внесено 64540 електронних медичних 

записів, то в 2021 році  - 381348 електронних медичних записів, в тому числі 54985 

направлень до вузьких спеціалістів, виписано 19575 рецептів за програмою «Доступні 

ліки», створено 55882 записи про вакцинацію!  



Деталізація виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації 

 («Доступні ліки») 

 
 

Боротьба з COVID-19 

Для розмежування потоків пацієнтів було облаштовано два ізолятори з окремим 

входом, які оснащені усім необхідним обладнанням, засобами індивідуального захисту, 

витратними матеріалами для забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження 

методом ПЛР, швидкими тестами. 

 

На придбання деззасобів, засобів індивідуального захисту витрачено – 327 тис. грн 

На придбання пробірок для ПЛР-тестування витрачено 192,9 тис. грн 

На придбання швидких тестів для виявлення антигена, COV-S23 з міського бюджету 

було використано 21,2 тис. грн 

 

Щодо захворюваності в 2021 році населення громади на COVID-19, то протягом року  

було зроблено 7314 ПЛР-тестів, з них позитивних 3214 осіб, в тому числі міські жителі – 2217 

осіб, сільські жителі – 997 осіб. Із загальної кількості захворівших дорослі – 2984 особи, діти 

230 осіб. Кількість госпіталізованих склала 268 осіб. 

 

Для порівняння – в 2020 році було взято 13251 ПЛР-тестів, з них позитивних 5360, в 

тому числі міські жителі – 3996 осіб, сільські жителі – 1364 осіб. Із загальної кількості 

захворівших дорослі – 4842 особи, діти 518 осіб. Кількість госпіталізованих склала 412 осіб. 

 

Окрім центру вакцинації COVID-19 при Канівській АЗПСМ, який працює як у робочі 

дні, так і у вихідні, в кожній сільській амбулаторії в робочі дні функціонують пункти щеплень 

COVID-19. 

Для забезпечення належного температурного режиму для зберігання вакцин, в разі 

відключення електроенергії, придбано та  встановлено генераторну станцію вартістю 89,9 тис. 

грн; джерело безперебійного живлення вартістю 3,9 тис.грн  

Щоб попередити махінації під час вакцинації було становлено відеоспостереження в 

центрі вакцинації в Канівській АЗПСМ – вартість робіт 9,6 тис. грн 

 

Щодо охоплення вакцинацією населення від COVID-19, то станом на 01.01.2022 року 

двома дозами охоплено 18339 осіб (51,25%), однією дозою – 20205 осіб (56,46%). Відсоток не 

повністю вакцинованих складав 5,21%. Дані про стан охоплення населення м. Канева та 

Канівського району станом на 01.01.2022 року в розрізі вікових категорій наведено в таблиці.  

 

Стан вакцинації пацієнтів від COVID-19 станом на 01.01.2022 року 

 

 
 



Станом на 20.01.2022 року відсоток повністю вакцинованих склав 54,37%,  однією 

дозою – 57,13%,  відсоток не повністю вакцинованих зменшився до 2,76%. 

 

Стан вакцинації пацієнтів від COVID-19 станом на 20.01.2022 року 

 

 
 

Стосовно вакцинації від інших небезпечних захворювань, таких як кір, краснуха, 

дифтерія, поліомієліт та інші, то за даними Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА 

КНП «Канівський ЦПМСД останні 3 місяці посідає 1 місце в області за рівнем охоплення 

профілактичними щепленнями дітей  та дорослих. 

 

Основним джерелом фінансування центру є кошти Національної служби здоров’я 

України за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій.  

В 2021 році КНП «Канівський ЦПМСД» було укладено договори за 3 пакетами послуг 

та загалом отримано доходів в сумі 26491,5 тис. грн, в тому числі: 

- за пакетом «Первинна медична допомога» - 24878,8 тис. грн 

- за пакетом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на 

первинному рівні» – 38,4 тис. грн 

- за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19» – 1574,4 тис.грн 

 

Надходження від НСЗУ за програмою медичних гарантій за 2021 рік 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Напрямки  використання  коштів отриманих від НСЗУ за 2021 рік 

 

Найменування видатків Сума, 

тис.грн 

Питома 

вага, % 

Оплата праці 19355 72,7% 

Нарахування на оплату праці 4033,1 15,1% 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 602,8 2,3% 

Медикаменти та перев’зувальні матеріали 376,6 1,4% 

Продукти харчування 0 0,0% 

Оплата послуг (крім комунальних) 393,2 1,5% 

Видатки на відрядження 14 0,1% 

Оплата газопостачання 0,5 0,0% 

Капітальні видатки (обладнання)  1729,1 6,5% 

Інші видатки 127,6 0,5% 

ВСЬОГО 26631,9 100,0% 

 

 

Іншим джерелом фінансування КНП «Канівський ЦПМСД» є кошти місцевих бюджетів. 

Завдяки налагодженій співпраці з усіма ОТГ та сільськими радами протягом 2021 року на 

виконання міської програм розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської 

області з місцевих бюджетів було виділено 5287,2 тис. грн, в тому числі Канівська ТГ – 1956,1 

тис. грн, Степанецька ТГ – 2324,7 тис. грн, Бобрицька ТГ – 560,0 тис. грн, Ліплявська ТГ – 446,4 

тис. грн. 

 

Напрямки  використання  коштів отриманих від територіальних громад за 2021 рік  

 
Найменування 

видатків 

Канівська ТГ Степанецька 

ТГ 

Бобрицька ТГ Ліплявська ТГ ВСЬОГО 

Сума, 

тис.грн 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис.грн 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис.грн 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис.грн 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис.грн 

Питома 

вага, % 

ВСЬОГО КАСОВІ 

ВИДАТКИ  

за 2021  

1956,1 100% 2324,7 100% 560 100% 446,4 100% 5287,2 100% 

в тому числі 

Оплата праці 237,1 12,1% 735,8 31,7% 195,3 34,9% 176,2 39,5% 1344,4 25,4% 

Нарахування на 

оплату праці 
47,3 2,4% 172,8 7,4% 40 7,1% 38,8 8,7% 298,9 5,7% 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар. 

173,9 8,9% 396,5 17,1% 52,4 9,4% 41,3 9,3% 664,1 12,6% 

Медикаменти та 

перев’язувальні 

матеріали 

509,9 26,1% 400,9 17,2% 108,6 19,4% 122,1 27,4% 1141,5 21,6% 

Продукти 

харчування 
5 0,3%   0,0% 14,9 2,7% 10 2,2% 29,9 0,6% 

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

395,3 20,2% 253,7 10,9% 28,7 5,1% 34 7,6% 711,7 13,5% 

Видатки на 

відрядження 
  0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 0 0,0% 

Оплата 

теплопостачання 
232,7 11,9%   0,0%   0,0%   0,0% 232,7 4,4% 

Оплата 

електропостачання 
198,5 10,1% 234 10,1% 120,1 21,4% 24 5,4% 576,6 10,9% 

Оплата 

водопостачання 
28,1 1,4%   0,0%   0,0%   0,0% 28,1 0,5% 

Оплата 

газопостачання 
65,5 3,3% 131 5,6%   0,0%   0,0% 196,5 3,7% 

Інші енергоносії 4,8 0,2%   0,0%   0,0%   0,0% 4,8 0,1% 

Капітальні видатки  58 3,0%   0,0%   0,0%   0,0% 58 1,1% 

 



Крім того, в 2021 році КНП «Канівський ЦПМС» отримував: 

- благодійну допомогу від фізичних та юридичних осіб – 169,1 тис. грн,  

- відсотки від розміщення коштів на депозитному рахунку – 1,4 тис. грн 

- кошти з державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів – 89,66 тис. грн 

Загальний обсяг доходів з усіх джерел склав 32038,86 тис. грн  

 

Структура доходів КНП «Канівський ЦПМСД» за 2021 рік (з усіх джерел) 

 
Крім того, надходження в натуральній формі за 2021 рік склали 656,6 тис. грн, в тому числі:  

- основні засоби – 78,6 тис. грн (4 кондиціонери – 28,9 тис. грн, телевізор – 5,0 тис. грн, 

холодильник, кисневий концентратор, термоконтейнер). 
 

За рахунок централізованих поставок отримано обладнання та лікарських засобів на суму 

6981,7 тис. грн, в тому числі: 

- 11 кисневих концентраторів та 1 ноутбук на суму 425,3 тис. грн 

- лікарські засоби та вакцини на суму 6556,4 тис. грн 
 

Загальний обсяг видатків КНП «Канівський ЦПМСД з усіх джерел фінансування в 2021 році 

склав 31919,1 тис. грн, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями  - 25031,4 тис. грн (78,3%) 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали  - 1518,1 тис. грн (4,8%) 

- оплата комунальних послуг – 1039,2 тис.грн (3,3%) 

- інші поточні видатки – 2543,3 тис. грн (8%) 

- капітальні видатки – 1787,1 тис. грн (5,6%) 
 

Структура видатків КНП «Канівський ЦПМСД» за 2021 рік (з усіх джерел) 

Найменування видатків Сума, 

тис.грн 

Питома вага, % 

Оплата праці 20699,4 64,8% 

Нарахування на оплату праці 4332 13,6% 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 1266,9 4,0% 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1518,1 4,8% 

Продукти харчування 29,9 0,1% 

Оплата послуг (крім комунальних) 1104,9 3,5% 

Видатки на відрядження 14 0,0% 

Оплата теплопостачання 232,7 0,7% 

Оплата електропостачання 576,6 1,8% 

Оплата водопостачання 28,1 0,1% 

Оплата газопостачання 197 0,6% 

Інші енергоносії 4,8 0,0% 

Інші видатки 127,6 0,4% 

Капітальні видатки  1787,1 5,6% 

ВСЬОГО 31919,1 100% 



 

В тому числі за рахунок благодійних внесків було придбано: автоматичний аналізатор 

(100,0 тис. грн співфінансування), дефібрилятор – 48,0 тис. грн, бензин – 13,0 тис. грн, вироби 

медичного призначення – 14,0 тис. грн. Загалом використано 175 тис. грн. 

 

Відповідно до Постанови від 03.12.2009 року КМУ № 1301 «Про затвердження 

Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобам» за 2021 рік на 

забезпечення 85 осіб памперсами, калоприймачами, сечоприймачами тощо було витрачено 

493,6 тис. грн. . 

На забезпечення молочними сумішами дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями 

витрачено 35 тис. грн (7 дітей), в тому числі з Канівської ТГ 2 дітей на суму 8,7 тис. грн 

 

Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів лікарськими та технічними засобами відповідно 

до постанов КМУ від 17.08.1998 №1303 та від 03.12.2009р. №1301, а також молочними 

сумішами за 2021 рік 

Назва техзасобу Канів ТГ Степанці ТГ Бобриця ТГ Ліпляве ТГ 

сума, 

тис.грн 

к-ть 

осіб 

сума, 

тис.грн 

к-ть 

осіб 

сума, 

тис.грн 

к-ть 

осіб 

сума, 

тис.грн 

к-ть 

осіб 

Памперси 237,4 51 21,6 6 16,6 6 64,1 9 

Калоприймачі, 

сечоприймачі 

79,6 7 42,2 3 17,2 2 14,9 1 

Молочні суміші дітям, 

народженим ВІЛ-

інфікованими матерями 

8,7 2 0,9 1 16,3 2 9,1 2 

ВСЬОГО 325,7 60 64,7 10 50,1 10 88,1 12 

 

Щодо покращення матеріально-технічної бази КНП «Канівський ЦПМСД»  

 

За звітний період було придбано два автомобілі для Канівської амбулаторії на загальну 

суму 900,3 тис. грн, в тому числі  «Renault Duster» вартістю 568,7 тис. грн;  «Chevrolet Cobalt»  

вартістю 331,5 тис.грн; 

Придбано гематолоічний аналізатор для Канівської АЗПСМ вартістю 200,0 тис. грн (з 

них 100 тис. грн – благодійні кошти) 

Для облаштування робочих  місць сімейних  лікарів  закуплено офісних меблів на суму 

105,6 тис. грн, придбано меблі в дитячі зони – 5,7 тис. грн 

З метою дооснащення робочих  місць  сімейних  лікарів  сучасною комп’ютерною 

технікою  придбано 2 ноутбуки та 30 комп’ютерів, 2 принтери, 3 багатофункціональні 

пристрої  на суму 666,5 тис. грн 

Плануючи укладення з 2022 року договору з НСЗУ за пакетом «Паліативна медична 

допомога» в 2021 році придбано 2 інфузійних шприцевих насоси на суму 33,1 тис. грн та 2  

відсмоктувачі  на суму 6,1 тис. грн., апарату СРАР вартістю 22,5 тис. грн.  

Придбано автоматичний дефібрилятор – 48 тис. грг (благодійні кошти 27 тис. грн від 

населення, 11 тис. грн – кошти БФ «МХП-ГРОМАДІ» 

Централізовано отримано 11 кисневих концентраторів та 1 ноутбук на суму 425,3 тис. 

грн 

Придбано медичних меблів (кушетки – 3 шт, штативи для внутрішньовенних вливань – 

13 шт, столики операційні для руки – 6 шт, тримачі для гумових рукавичок, маніпуляційні 

столики 6 шт, столики інструментальні 6 шт, шафи медичні – 3 шт) на суму 90,8 тис. грн 

Придбано маловартісного медичного обладнання (пульсокиметри – 20 шт, безконтактні 

термометри – 38 шт, тонометри – 15 шт, камертон та поліхромні таблиці, тощо) на суму 28,3 

тис. грн.  

Також придбано термосумки 10 шт на суму 7,6 тис. грн, ліктьові дозатори 60 шт на 

суму 18,9 тис. грн, диспенсери для паперових рушників та туалетного паперу – 55 шт на суму 

14,3 тис. грн. 



В кабінетах сімейних лікарів встановлено 10 кондиціонерів  на суму 60 тис. грн, в тому 

числі 6 шт за кошти НСЗУ на суму 36,4 тис. грн,, решта надано в якості благодійної допомоги 

(ТОВ «Урожай», ТОВ «Магнітприлад»).  

Для здійснення  телефонного  консультування пацієнтів сімейними лікарями   за 

рахунок депутатських коштів придбано  20 мобільних  телефонів на суму 54,8 тис. грн, 

придбано окремі телефонні номери кожному з лікарів.  

Придбано брошурувально-палітурний станок вартістю 6,5 тис. грн для зшивання справ 

для архівного зберігання. 

Придбано інформаційні стенди в кожну амбулаторії на суму 28,8 тис. грн, виготовлено 

інформаційні таблички на двері, вказівники, вивіску закладу на суму 12,1 тис. грн 

Придбано пральну машину, холодильник, масляні радіатори, 6 вентиляторів, годинники 

6 шт (в кожну амбулаторію)  на суму 23,7 тис. грн 

 

Канівська АЗПСМ 

Облаштовано «Зимовий сад» (закінчено ремонт, встановлено меблі вартістю 40,0 тис. 

грн, зарядну станцію для мобільних телефонів вартістю 13,3 тис. грн, куллер з питною водою, 

телевізор з кронштейном вартістю 8 тис.грн). 

 Облаштовано парковку для службових автомобілів з навісом поблизу КНП 

„Канівський ЦПМСД“-49,0 тис. грн 

Облаштовано навіс для автомобілів поблизу Канівської АЗПСМ – 49,5 тис. грн 

Проведено поточний ремонт відмостки КНП «Канівський ЦПМСД» - 49,9 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 48,8 тис. грн 

Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн 

 

АЗПСМ с. Межиріч 

Проведено ремонт водогону – 7,0 тис. грн;  

Змонтовано підвісну стелю -20,0 тис. грн. 

Завдяки зусиллям заступника міського голови Москаленко Г. М. засфальтовано 

парковку поблизу АЗПСМ с. Межиріч, висаджено зелені насадження, завдяки депутату 

Канівської міської ради  встановлено лаву для сидіння. 

Облаштовано пандус, проведено ремонт внутрішнього туалету та    каналізаційної 

системи  в МПТБ  с. Пекарі -57,5 тис. грн ( в тому числі 50,0 тис. грн депутатський фонд); 

Проведено монтаж системи пожежної сигналізації в  АЗПСМ с.Межиріч -31,2 тис. грн; 

замінено електролічильник в с. Пекарі – 2,6 тис. грн. 

Придбано офісні меблі (шафи, столи, лави для сидіння) – 40,6 тис. грн 

Медичні меблі (кушетка – 2 шт, столик маніпуляційний 2 шт,  шафа медична металева 

– 1 шт, стіл для операцій на руці – 1 шт, крісло гінекологічне – 2 шт) на суму – 24,4 тис. грн 

Медичне обладнання (мішок АМБУ- 1, термометри безконтактні – 3 шт, пульсоксиметр 

– 1, контейнер для транспортування вакцин, диспенсери для рукавичок, дозатори ліктьові 20 

шт.) на суму 12,2 тис. грн 

Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ 2 шт – 5,1 тис. грн, інформаційні таблички на 

двері – 0,6 тис. грн 

Холодильник – 5,6 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 7,0 тис. грн 

Модернізація комп’ютерної техніки – 15,0 тис. грн (депутатські кошти) 

Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн 

 

            АЗПСМ с. Степанці  

Бізіборд для дитячої зони – 1,5 тис. грн 

Медичні меблі (стіл для проведення операцій на руці) – 2,2 тис. грн 

Медичне обладнання  4,6 тис. грн (термометри інфрачервоні – 4 шт, мішок АМБУ, 

пульсоксиметр, термометри, термоконтейнер, штатив) 

Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн 

Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок  – 4,0 тис. грн 

Москітні сітки на вікна – 3,5 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 10,2 тис. грн 

Отримано автомобіль в рамках програми «Доступна медицина» 



 

АЗПСМ с. Мартинівка 

Лави для сидіння – 7 шт на суму 17,5 тис. грн 

Медичні меблі (маніпуляційні столики 4 шт) – 24,8 тис. грн 

Медичне обладнання  7,9 тис. грн (термометри інфрачервоні – 2 шт, мішок АМБУ, 

пульсоксиметр, термометри, термоконтейнер, штативи) 

Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 4,4 тис. грн 

Будівельні матеріали для поточного ремонту в амбулаторії, (палата денного 

стаціонару), облаштування підвісної стелі амстронг -  47,1 тис. грн 

Заміна електропроводки в амбулаторії – 10,3 тис. грн 

Меблі для дитячої зони –5,1 тис. грн. 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 7,7 тис. грн 

Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн 

 

АЗПСМ с. Таганча  

Поточний ремонт амбулаторії (облаштування туалету) – 150 тис. грн 

Облаштування підвісної стелі – 33,9 тис. грн 

Жалюзі – 12,5 тис. грн 

Заміна балконного блоку, вікна  – 37,6 тис. грн 

Заміна лінолеуму в коридорі – 10,1 тис. грн 

Заміна віконних блоків, дверей – 33,9 тис. грн 

Будівельні матеріали для ремонту – 10,0 тис. грн  

Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок  – 3,7 тис. грн 

Медичні меблі (кушетка – 2 шт, стіл для проведення операцій на руці) – 9,1 тис. грн 

Медичне обладнання  4,6 тис. грн (термометри інфрачервоні – 1 шт, мішок АМБУ, 

пульсоксиметр, термометри, термоконтейнер) 

Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 6,9 тис. грн 

Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн 

 

АЗПСМ с. Бобриця 

Придбано меблі для дитячої зони – 1,6 тис. грн 

Медичні меблі – 2,2 тис. грн 

Медичне обладнання  4,0 тис. грн 

Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн 

Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок  – 3,5 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 5,3 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на ФАП с. Литвинець  – 2,1 тис. грн 

Отримано автомобіль в рамках програми «Доступна медицина» 

 

АЗПСМ с. Ліпляве 

В рамках реалізації другого етапу Національної програми "Велике будівництво" 

проводено капітальний ремонт Ліплявської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини. 

Кошторисна вартість Проекту - 3 635,530 тис.грн., з них кошти бюджету Ліплявської 

сільської ради складають 10% його вартості, що становить 363,553 тис.грн. 

В 2021 році було придбано 

- медичні меблі (кушетка, шафа медична, столик інструментальний, стіл для операцій 

на руці) – 15,1 тис. грн 

- медичне обладнання  (мішок Амбу, термометр безконтактний, бактерицидна лампа, 

контейнер для вакцин) - 5,3 тис. грн 

інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн  

- диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок  – 3,4 тис. грн 

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 6,3 тис. грн 

Проведено вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн 

 



Третій рік поспіль КНП «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Канівської міської ради співпрацює 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 з профілактики ВІЛ/ТБ (в тому числі на доставку 

ліків хворим на туберкульоз), супроводу 15 хворих на ВІЛ-інфекцію/туберкульоз витрачено 

29,6 тис. грн. (Канів 9 осіб, Степанці – 2 особи, Бобриця 4 особи). 

        На придбання туберкулінів витрачено 18,5 тис. грн 

 

Незважаючи на пандемію коронавірусу протягом 2021 року проводилася активна робота з 

населенням з формування здорового способу життя: 

- ініційовано проведення медичного вісника та щотижневі виступи медичних 

працівників на «Радіо Магніт» 

- ярмарки здоров’я 

- акції до Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози 

- дописи в соціальних мережах (сторінка Фейсбук - https://www.facebook.com/kcpmsd/, 

сторінка в Інстраграмм) та на офіційнійному сайті Центру (https :// kaniv-centr. pmsd. 

org.ua)  

- конкурс дитячого малюнку «Здоров’я очима дітей» 

 

З метою підвищення професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу 

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 онлайн режимі.  

Двоє лікарів Канівської АЗПСМ взяли участь в Азовській школі сімейної медицини (м. 

Бердянськ) 

5 лікарів та 5 медичних сестер Канівської АЗПСМ пройшли онлайн-навчання з питань 

надання паліативної допомоги  

Медичні сестри, лікарі Центру пройшли навчання в школі протидії COVID-19, навчання 

з питань клієнтського сервісу (м. Одеса), з питань інфекційного контролю (м. Одеса) 

Команда Центру взяла участь  в менторській програмі з питань громадського здоров’я 

для територіальних громад, розроблено проект програми «Попередження епідемії та 

поширення інфекційних хвороб в Канівській громаді» 

Завідуюча Канівської АЗСПМ взяла участь в програмі «Менторство в інтернатурі» та є 

наставником для 4 лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру в Канівській АЗПСМ. 

Стажування директора в Польщі з питань клінінгу в медичних закладах. 

 

В рамках проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» КНП «Канівський 

ЦПМСД» в 2021 році ділився досвідом надання первинної медичної допомоги з іншими 

закладами охорони здоров’я, які надають ПМД 

КНП «Канівський ЦПМСД» в 2021 році зайняв ІІ місце серед закладів первинної 

медичної допомоги за версією Public Health Awards 2021  

 

Прозорість роботи: КНП «Канівський ЦПМСД»: 

- створено спостережну раду  

- 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 

- оприлюднення усієї інформації про діяльність центру на офіційному веб-сайті - 

https://kaniv-centr.pmsd.org.ua  

 

 

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


 

Порівняльна таблиця виконання запланованих заходів та завдань за 2021 рік 

Плани на 2021 рік Інформація про виконання 

Задекларувати 99% постійно проживаючого населення, а 

також тимчасово проживаюче 

Задекларовано 94,6% населення 

Впровадження корпоративного телефонного зв’язку, з 

переадресацією дзвінків пацієнтів на єдиний номер контакт-

центру  

Виконано 

Наближення програми «Доступні ліки» до сільського 

населення 

Виконано, кількість 

Організація виїздів вузьких спеціалістів у віддалені села 

району 

Частково, виїзди сімейних 

лікарів 

Виконання плану щеплень на 95 %  Виконано, І місце в області за 

рівнем вакцинації 

Придбання автомобіля для Канівської АЗПСМ  Придбано 2 автомобілі за кошти 

НСЗУ 

Придбати дефібрилятор Виконано 

Дооснащення Канівської АЗПСМ гематологічним 

аналізатором та аналізатором сечі 

Частково (придбано 

гематологічний аналізатор – 200 

тис. грн) 

Дооснащення команд з надання первинної медичної 

комп’ютерною технікою 

Виконано (за кошти НСЗУ -30 

комп’ютерів, 2 принтери, 3 

багатофункціональні пристрої  

на суму 666,5 тис. грн 

Діджиталізація сільських закладів охорони здоров’я Виконано 

Проведення тренінгів для лікарів та реєстраторів  контакт-

центру 

Виконано 

Встановлення резервного джерела електроживлення для 

кабінету щеплень 

Виконано 

Розробка програми інфекційного контролю Виконано 

Проведення ярмарків здоров’я, виступи на радіо, публікації 

в пресі 

Виконано 

Створення спостережної ради Виконано 

Затвердження тарифів на платні послуги Не виконано 

Забезпечення доступності усіх місць надання медичної 

допомоги для маломобільних громадян  та отримання  

відповідних висновків 

Виконано 

Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій сходів 

КНП «Канівський ЦПМСД» 

Не виконано 

Гідроізоляція будівлі Канівської АЗПСМ Виконано 

Облаштування зимового саду Виконано 

Облаштування дитячої зони в АЗПСМ с. Бобриця Виконано 

Капітальний ремонт в АЗПСМ с. Таганча (кошти 

Степанецької АЗПСМ) 

Частково виконано 

Облаштування стоянки поблизу Канівської АЗПСМ Виконано 

Фінансування програми місцевих стимулів та програми 

підтримки КНП «Канівський ЦПМСД»  

Виконано частково 

 

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 громади з метою 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.  

Проте на сьогодні ще лишається ряд проблем, які потребують вирішення. Зокрема це: 

 

Проблемні питання 

 Низький відсоток охоплення населення вакцинацією проти COVID-19 (2 дозами) 

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

 Надання медичних послуг паліативним хворим 

 Недоотримання коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій через дефіцит 

лікарів. Причина відсутності лікарів - відсутність житла, підйомні молодим 

спеціалістам. 

 Протікання даху Канівської АЗПСМ 

 Припис Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській 

області щодо підвищення межі вогнестійкості косоурів маршів металевих сходових 

клітин 

 

Плани та завдання на 2022 рік 

 Виконання плану щеплень дорослим та дітям відповідно до календаря щеплень на 95% 

та внесення усіх даних до електронної системи охорони здоров’я 

 Охоплення вакцинацією проти COVID-19 (2 дози) 80% населення з внесенням всіх 

даних до електронної системи охорони здоров’я.  

 Ремонт лабораторного кабінету та ЕКГ кабінету , оснащення новими меблями. 

 Дооснащення Канівської АЗПСМ аналізатором сечі  

 Придбати відсмоктувач слизу для дітей першого року життя. 

 Покращити благоустрій прилеглої території поблизу Канівської АЗПСМ. 

 Налагодження роботи відділу інфекційного контролю 

 Започаткувати надання психологічної допомоги населенню громади та тимчасово-

переміщеним особам. 

 Проведення тренінгів для лікарів, медичних сестер та реєтраторів контакт-центру 

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

радіо, публікації в пресі 

 Налагодження роботи мультидисциплінарної команди з надання паліативної допомоги 

хворим (забезпечення доставки виробів медичного призначення паліативним хворим за 

місцем їх проживання). 

 Забезпечення доступності усіх місць надання медичної допомоги для осіб з 

проблемами зору.  

 Затвердження тарифів на платні послуги 

 Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій сходів КНП «Канівський ЦПМСД» 

(кошти міського бюджету) 

 Ремонт даху Канівської АЗПСМ (кошти місцевого бюджету) 

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

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

 Належне фінансування протягом року органами місцевого самоврядування програми 

місцевих стимулів для працівників КНП «Канівський ЦПМСД» (придбання квартири) 

та програми підтримки КНП «Канівський ЦПМСД»  

 Функціонування на постійній основі  “Школи здоров’я” для пацієнтів, проведення 

тренінгів для населення та медичного персоналу по наданню невідкладної допомоги  

 

 

Директор        Наталія ГОРЬОВА 

 

 

Заступник директора з економічних питань   Світлана ЛИТВИН 

 


