Додаток
до листа від 15.02.2019 №925-19-14
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний
номер
Організаційноправова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний e-mail

Миколаївський обласний Будинок дитини Миколаївської обласної ради
3012574
430. Комунальна організація (установа, заклад)
Вул. Курортна, 7‐Б, м. Миколаїв, 54038
Територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської області
Миколаївська обласна державна адміністрація, управління охорони здоров’я
(0512) 34 21 85
mbdmk@ukr.net

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган, який
призначив
Рішення про
призначення (назва,
реквізити
Наявність контракту
(так/ні)
Строк дії контракту

Литвинова Ольга Іванівна
Головний лікар
(0512) 76 97 47
Миколаївська обласна рада
Про призначення Литвинової О.І. на посаду головного лікаря Миколаївського
обласного Будинку дитини. Дванадцята сесія сьомого скликання від 30.03.2017 № 6.
так
До 28.04.2022

Відомості про Статут/Положення
Рішення про
затвердження (назва,
реквізити)
Орган, який прийняв
рішення

Рішення від 05 липня 2018 року № 11 «Про внесення змін до статутів закладів охорон
здоров'я Миколаївської обласної ради
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда

Ні

Власна нерухомість
Дата введення в
експлуатацію,
останнього
капітального
ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів
нерухомого майна
Місце розташування
об’єктів нерухомого
майна
Документ, що
підтверджує
реєстрацію прав на
нерухоме майно за
територіальними
громадами сіл, селищ,
міст Миколаївської
обл. (назва, реквізити)
Документ, що
підтверджує державну
реєстрацію права
оперативного

Ні
1980, з 2016 року проводиться реконструкція будинку дитини

18
Вул. Курортна, 7‐Б, м. Миколаїв
Витяг з державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права
власності. Індексний номер 46726306 від 02.11.2015 року
Свідоцтво на право власності САЕ№111442 від 22.11.2010 року.
ВиконкомМиколаївськоїміської ради

Про передачу нерухомого майна в
оперативнеуправлінняРозпорядженняМиколаївськоїобласноїдержавноїадміністрації
28.12.2016 року №501-р

управління на
нерухоме майно за
суб’єктом (назва,
реквізити)
Наявність власного
джерела
електропостачання
Наявність власної
котельні
Наявність власного
джерела
водопостачання

Так

Ні

Ні

Так

Так
Ні
Так

Ні

Ні

Відомості про земельну ділянку
Розмір земельної
ділянки, га
Місце розташування
земельної ділянки
Документ, що
підтверджує право
користування
земельною ділянкою
(назва, реквізити)

2,8
Вул. Курортна, 7‐Б, м. Миколаїв

Державний акт на право постійногокористуванняземельноїділянкивід 22.04.2006 рок
серіяЯЯ
№ 199222

Додаток
до листа від 15.02.2019 р. № 925-19-14
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Миколаївський обласний будинок дитини Миколаївської обласної ради
(назва)
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код і розшифровка)
Продукція, послуги

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)

Охорона здоров’я
86.10. Діяльність лікарняних закладів
Надання вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги, в тому числі невідкладної,
лікувальної,загально‐паліативної, а також
амбулаторно– консультативної з питань медико‐
соціальної реабілітації, здійснення психолого‐
педагогічної та соціальної допомоги
Сертифікатакредитаціївід 17.12.2018 року МУ-ММ
№ 011687. Наказ МОЗ України від 13.12.2018
№ 764-Л.
Ліцензіямедична практика від 04.06.2014 року
серія АЕ № 459823.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи від 08.04.2014 № 05.03.02-04/24582
«Встановлення відповідності наявних приміщень
Миколаївського обласного Будинку дитини вимогам
санітарних норм і правил для здійснення медичної
практики».

Ліцензія від 17.05.2012 року серія АД № 037194
Придбання, зберігання, знищення, використання
психотропних речовин (подовжено з 15.06.2017 до
15.06.2022).

Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

Персонал
Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість місць

1

2

3

Видатки загального фонду
обласного бюджету
(розрахувати основні статті)
у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету
(розрахувати основні статті)
у тому числі кошти ДФРР
Видатки спеціального фонду
обласного бюджету (розшифрувати
основні статті)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)благодійна допомога
Всього

відсутні
2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн
220
215
5
6
214

2019 рік (затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
259,5
254
5
6
214

8,145
6,366

6,105
5,519

2018 рік (факт)
тис.грн.
102/130

2019 рік (затверджений
кошторис)
130

2018 рік (факт)
тис .грн

2019 рік (затверджений
кошторис), тис.грн

2418,68

2093,2

23023,96

25614,2

1801,26

х
27243,91

27707,4

Інша інформація про діяльність суб’єкту

В.о.головного лікаря

І.КАКШИНСЬКА

