Додаток
до листа від _15.02.2019_ №_925-19-14_
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний e-mail

Миколаївський обласний шкірно‐венерологічний
диспансер Миколаївської обласної ради
05483301
Комунальна організація (Установа, заклад)
54020, м. Миколаїв, вул. Радісна, 2.
Територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської
області
Миколаївська обласна державна адміністрація,
управління охорони здоров’я
(0512) 47 69 26
okvd0512@ukr.net

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

Максимова Ірина Станиславівна
Головний лікар
(0512) 47 69 26
Миколаївська обласна державна адміністрація
так
3 05.07.2018 – 05.07.2023

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

Рішення № 11 від 05 липня 2018
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда
Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна

Місце розташування об’єктів нерухомого
майна

Згідно інвентарного списку основних засобів за
Групою 1 (будівлі і споруди), на балансі МОШВД
рахується 36 об’єктів нерухомого майна.
м. Миколаїв, вул. Радісна, 2 ‐ 20 об’єктів
(адмінкорпус, гараж на 5 боксів, диспансер, котельна,
навіс (2,шт.), огорожа, павільон, підвал (2 шт),
покриття,прохідна, сарай (4шт.),вбиральня, естрада);
м. Миколаїв, вул. Радісна, 2а ‐ 15 об’єктів (гараж,
надвірне покриття,житловий будинок з сараями,
навіс, огорожа, поліклініка, сарай (6 шт.), склад з
підвалом, вбиральня (2 шт.)

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 управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

1) Свідоцтво на право власності від 15.06.2000р.
(Рішення Виконкому Миколаївської обласної
ради № 62 від 09.03.1992р) – лікарня, м.
Миколаїв, вул. Радісна ,2.
2) Свідоцтво на право власності від 15.06.2000р.

(Рішення Виконкому Миколаївської обласної
ради № 62 від 09.03.1992р) – поліклініка, м.
Миколаїв, вул. Радісна ,2а.
Наявність власного джерела
електропостачання

Так
Ні

+

Наявність власної котельні

Так
Ні
Так
Ні

+
Наявність власного джерела водопостачання

+
Відомості про земельну ділянку
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки

Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою (назва,
реквізити)

1)
2)
1)
2)

1,3242 га
0,2619 га
м. Миколаїв, вул. Радісна ,2
м. Миколаїв, вул. Радісна ,2а.

1) Державний акт на право постійного
користування землею № 510 від 16.12.2002
року відповідно до рішення Миколаївської
міської ради від 07.06.2002р. № 2/18;
2) Державний акт на право постійного
користування землею № 503 від 29.07.2002
року відповідно до рішення Миколаївської
міської ради від 07.06.2002р. № 2/18;
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2. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

_Миколаївський обласний шкірно‐венерологічний диспансер
Миколаївської обласної ради
(назва)
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код і розшифровка)
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

86.10. Діяльність лікарняних закладів
Медична практика
Ліцензія серія АВ № 526163
лютого 2010р.
ні
2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн
185/ 11525,2
168/ 11287,1
17/ 238,1
4 / 604,9
50/ 2800,2
131/ 8120,1
62,3
151,2
56,0
62,0

Рішення № 3 від 11

2019 рік (затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
202,75 / 12699,0
196
/ 11812,2
6,75 / 886,8
5
/ 608,2
55,25 / 2866,4
142,5 / 9224,4
62,6
121,6
51,88
64,7

2018 рік (факт)
тис.грн.

2019 рік (затверджений
кошторис)

2018 рік (факт)
тис .грн

2019 рік (затверджений
кошторис), тис.грн

Кількість користувачів/кількість місць

1

Видатки загального фонду
обласного бюджету :
- Видатки без урахування
Медичної субвенції
- Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
- Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв,
у тому числі:
- Оплата теплопостачання
- Оплата водопостачання та
водовідведення
- Оплата електроенергії
у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету
(Медична субвенція), у т.ч.:
- Заробітна плата
- Нарахування на заробітну плату

1485,5

1442,8

15395.10

16984,6

2

3

Предмети,матеріали,обладнання
та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
Продукти харчування
у тому числі кошти ДФРР

Видатки спеціального фонду
обласного бюджету
Заробітна плата
- Нарахування на заробітну плату
- Предмети,матеріали,обладнання
та інвентар
- Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
- Продукти харчування
- Оплата послуг крім комунальних
- Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
у тому числі:
- Оплата теплопостачання
- Оплата водопостачання та
водовідведення
- Оплата електроенергії
- Придбання обладнання та
предметів довгострокового
користування

1452.84

у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (Податки і збори)

70.78

Всього

18333.49

1610,0

20037,4

Інша інформація про діяльність суб’єкту

Головний бухгалтер

Суховей Т.М.
Потєєва С.М.
Григор’єва Л.В.

І.С.Максимова

