Додаток
до листа від _19.02.2019_ №01-11/455_
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний e-mail

Миколаївська
обласна
психіатрична
лікарня
Миколаївської обласної ради
01998325
Комунальна організація (установа, заклад)
м. Миколаїв вул. 2-а Екіпажна,4
Територіальні громади сіл, селищ, міст Миколаївської
області
Миколаївська обласна держадміністрація, управління
охорони здоров’я
(0512) 24 63 33
E-mail: mopl1@ukr.net

№1

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

Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту

Шеремет Людмила Вікторівна
головний лікар
(0512) 24 63 33
Миколаївська обласна рада
Рішення «Про призначення Шеремет Людмили Вікторівни
на посаду головного лікаря Миколаївської обласної
психіатричної лікарні №1 Миколаївської обласної ради»
№11 від 30 березня 2017року
так

22.04.2022р

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

Орган, який прийняв рішення

Статут Миколаївської обласної лікарні №1 Миколаївської
обласної ради. Рішення про внесення змін до статутів
закладів охорони здоров’я Миколаївської обласної ради від
05 липня 2018 року №11
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда

-

Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції

На праві оперативного управління
1917, 1970, 1940,1979, 1954, 1965, 1996, 2004, 2006, 2009,
2015, останній капітальний ремонт: санація частини будівлі
2-х поверхового корпусу – 2010 рік
1 об’єкт, реєстр. №57518594810 ( включає в себе 20
будівель та споруд)
м. Миколаїв вул. 2-а Екіпажна, 4

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

-

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності, індексний
№ 87859645 від 23.05.2017р
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
№35503343 від 04.02.2015р.

Наявність власного джерела
електропостачання

Так

+

Наявність власної котельні

+
Наявність власного джерела водопостачання

+

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)

1,6; 1,7
м. Миколаїв вул. 2-а Екіпажна, 4
Державні акти: Серія ЯЯ №192415; 192416 від 13 серпня
2009р

Додаток
до листа від _19.02.2019_ №_01-11/455
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Миколаївська обласна психіатрична лікарні №1 Миколаївської обласної ради
Галузь
Охорона здоров’я
Основні види діяльності за КВЕД
86.10 Діяльність лікарняних закладів

(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

Надання медичної допомоги
Ліцензія Серія АГ №599320 від 10.01.2012 року
відсутні
2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн
422//27171,9
415/26921,2
7/250,7
55/3477,9
207//10750,9
160/12943,1
422/64,4
55/63,2
207/51,9
160/80,9

2019 рік
(затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
432/29596,5
422/29329,8
7/266,7
58/3822,4
207/10822,6
167/14951,5
432/68,5
58/65,9
207/52,3
167/89,5

2018 рік (факт)
тис.грн.

2019 рік
(затверджений
кошторис)

2018 рік (факт)
тис .грн
4048,17

2019 рік
(затверджений
кошторис), тис.грн
4237,4

39682,0

43442,6

Кількість користувачів/кількість місць

1

Видатки загального фонду
обласного бюджету
(роифрувати основні статті)

у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету
(розшифрувати основні статті)

у тому числі кошти ДФРР
2

Видатки спеціального фонду
обласного бюджету (розшифрувати
основні статті)

у тому числі бюджету розвитку
Всього

Головний лікар

1029,10

801,3

44759,27

48481.3

Л. ШЕРЕМЕТ

