Додаток
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail

Миколаївський обласний дитячий туберкульозний
санаторій «Дубки» Миколаївської обласної ради
05483256
Комунальна організація (установа,заклад)
54028 Миколаївська обл. м. Миколаїв, Інгульський район,
вул. Космонавтів, будинок 95
Територіальна громада міст, сіл, селищ Миколаївської
області в особі Миколаївської обласної ради
Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної
державної адміністрації.
(0512)235146
modts-dubki@ ukr.net

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)

Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту

Антіпова Наталія Миколаївна
В.о. головного лікаря
0512569712
Миколаївська обласна державна адміністрація
Розпорядження № 16-рк від 23.01.2019р. Про виконання
обов'язківголовного лікаря Миколаївського обласного
дитячого
туберкульозного
санаторію
«Дубки»
Миколаївської обласної ради
ні
-

Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)

Орган який прийняв рішення

№ 27 від 22 грудня 2016 року Про перейменування
Миколаївського обласного дитячого туберкульозного
санаторію «Дубки» -закладу комунальної власності
області та затвердження його Статуту
Миколаївська обласна рада Десята сесія сьомого
скликання

Відомості про нерухоме майно
Оренда
Власна нерухомість

Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна

Літ. А-2-основний корпус, літ.Б- склад –майстерня,
літ. Впд
- погріб, літ,Д- майстерня, літ. Е –дизельна
підстанція,
- літ. О-прохід., літ П-насосна станція, літ. Ж
–альтанка, літ. К – альтанка, літ.Л –
альтанка,
- літ. М-альтанка, літ. Н-альтанка, літ. Ральтанка,
- №17-20-огорожі, №21,1-споруди
1973р.
15

Місце розташування об’єктів нерухомого
майна
Документ, що підтверджує державну реєстрацію прав на нерухоме майно за територіальними громадами сіл, селищ, міст
Миколаївської області (назва, реквізити)
Документ, що підтверджує державну реєстрацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

54028
Миколаївська
обл.
м.
Миколаїв
,
Інгульськийрайон,вул.Космонавтів, будинок 95
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності №37485066 ;
14.05.2015 10:25:40
************

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

ні
так

Наявність власного джерела
водопостачання

ні

так
ні
так
ні
так
ні

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

1,5900
54028
Миколаївська
обл.
м.Миколаїв
,
Інгульськийрайон,вул.Космонавтів, будинок 95
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку № НВ-4802051602016 24.03.2016

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и роз шифровка)
Продукція, послуги

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)

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

Видатки загального фонду
обласного бюджету

86.10 Діяльність лікарняних закладів
Надання послуг лікувального,профілактичного та
реабілітаційного характеру дітям з туберкульозними
захворюваннями віком від 5 до 14 років у стаціонарних
умовах
Ліцензія Міністерство охорони здоровя України Серія АЕ №
197752 від 04.04.2013р.Медична практика
Міністерство охорони здоровя України Серія МУ-ММ
№011688 Акредитаційний сертифікат Перша категорія
наказ 13.12.2018 №764-Л Видано 17.12.2018р .
реєстраційний номер №0492 срок дії: 3 роки.
Ліцензія cерія АА №000422 № ОВ 040206 Південна
державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
державної інспекції ядерного регулювання України
видано 04.04.2012р. діє до 22.04.2025р.
---------

2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн
116
116
‐
19
65
32
4,8
10,2
6,8
3,7

2019 рік (затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
126
126
‐
19
70
37
5,3
10,5
7,2
4,2

2018 рік (факт)
тис.грн.
151/151

2019 рік (затверджений
кошторис)
151/151

2018 рік (факт)
тис .грн

2019 рік (затверджений
кошторис), тис.грн

1564.65

1794.3

‐

‐
16255,8

1
у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету

15419.33

у тому числі кошти ДФРР
2

3

Видатки спеціального фонду
обласного бюджету (розшифрувати
основні статті)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

‐

‐

144.22

-

-

-

17128.20

18050,1

Інша інформація про діяльність суб’єкту

В.о. головного лікаря

Н.Антіпова

