Додаток
До листа від 925-19-14 від 15.02.2019р
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail

Миколаївська
обласна
стоматологічна
поліклініка
Миколаївської обласної ради
02007093
Комунальна організація (заклад)
М.Миколаїв, вулиця Дунаєва ,39-А, Миколаївської області,
індекс 54017
Територіальні громади сіл, селищ, міст Миколаївської області
Миколаївська обласна державна адміністрація, управління охорони
здоров’я
36-82-37, 36-01-18
mkstomat@ukr.net

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

Кобилянський Анатолій Михайлович
Головний лікар
36-01-18
Миколаївська обласна рада
Від 30 березня 2017 року № 5 «Про призначення Кобилянського
А.М. на посаду головного лікаря Миколаївської обласної
стоматологічної поліклініки Миколаївської обласної ради.
Так
28.04.2022р

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

Рішення від 10 листопада 2016 року № 24 - нова редакція «Про
перейменування обласної стоматологічної поліклініки – установи
комунальної власності області та затвердження ії статуту»
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

ні
1953рік введення в експлуатацію, капремонт вставки, трьох
стоматологічних та рентгенівського кабінетів в 2014 році
три
м.Миколаїв, вулиця Дунаєва,39-А;
м.Миколаїв, вулиця Дунаєва,39-а/1
м.Миколаїв, вулиця Радісна №2/1.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 24.12.2012 року
Серія САЕ № 857954 рішення виконавчого комітету Миколаївської
міської ради від 14.12.2012 року № 1300. про нежитлові
приміщення стоматологічної поліклініки загальною площею
1226,1 м2 в житловому будинку літ.А-4.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 27.04.2015
року серія САК № 425831 реєстраційна служба Миколаївського
міського управління юстиції Миколаївської області, індексний
номер 36842671 – захисна споруда цивільного захисту (цивільної
оборони), сховище загальною площею 93,9 кв м, за адресою:
вулиця Дунаєва , будинок 39-а/1.
Свідоцтво від 30.01.2015р, серія САК № 426323 про право

Документ, що підтверджує державну реєстрацію прав на нерухоме майно за територіальними громадами сіл, селищ, міст
Миколаївської області (назва, реквізити)

власності на нерухоме майно за адресою Миколаївська область,
м.Миколаїв, вулиця Радісна, будинок 2/1 нежитловий об’єкт
гараж літ. К-1 загальна площа 96,3 кв м;
склад літ. М1 загальна площа 20,9 кв м
реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції
Миколаївської області, індексний номер 32894510
Документ, що підтверджує державну реєстрацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

Об’ект: гараж літ. К-1 загальна площа 96,3 кв м;
склад літ. М1 загальна площа 20,9 кв м
державна реєстрація № запису 19821685 від 30.03.2017р.
об’єкт: нежитлові приміщення
стоматологічної поліклініки
загальною площею 1226,1 м2 в житловому будинку літ.А-4. від
30.032017 р № 19821435.

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

ні

Наявність власного джерела
водопостачання

ні

ні

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

305 кв м
М.Миколаїв, вулиця Радісна, 2/1.
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
індексний номер 19217511 від 19.03.2014 року.
Додаток
До листа від 15.02.2019р № 925-19-14

ІІ.ФІНАНСОВО -ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка
Миколаївської обласної ради
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

07 Орган з питань охорони здоров’я
86.23 Стоматологічна практика
0712100 Стоматологічна допомога населенню
Ліцензія в 03.06.2010 року № 539960 серія АВ
Акредитаційний сертифікат від 31 березня 2017 року
серія МЗ № 013402.
ні

2018 (факт)
чоловік/тис.грн
158
148
10
11
27
120
4,756
5,128
3,920
4,987

2019 рік
( затверджений кошторис),
чоловік, тис.грн
158
146
12
11
27
120
4,800
5,312
4,200
5,054

2018 (факт)
осіб
77567/374

2019 (план),
осіб
90 000/374

Фінансування закладу
2018 рік (факт)
т.грн
Видатки загального фонду обласного бюджету
Медична субвенція :
у т.ч.
«Заробітна плата»
«Нарахування на заробітну плату»
«Медикаменти та перев’язувальні матеріали”
«Спецхарчування» (рентген лаборанти)
«Соціальне забезпечення»
У т.ч «безкоштовне зубопротезування»
у тому числі кошти ДФРР
у тому числі видатки розвитку
Видатки спеціального фонду обласного бюджету
у т.ч.
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки
«Інші джерела власних надходжень»
Всього

388.81
7184,4

2019 рік
(затверджений
кошторис),
т.грн
356.3
7766,3

6531.82

7200,0

0
14 105.05

15 322,6

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ
ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ

1 На 2019 рік забезпечена виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату;
- забезпечено оплата за енергоносії, медикаментів та перев’язувального материалу;
- безкоштовне зубопротезування затверджені на рівні 2018 року.
2.Не забезпечені в повному обсязі коштами незахищені статті (КЕКВ 2210.2240) тому, оплата
рахунків по незахищеним статтям буде проводиться з рахунку за дорученням та коштів
спецфонду.
Головний лікар ________________________________А.КОБИЛЯНСЬКИЙ
Виконавець:
Н.Віденко
36-82-37

