Додаток
до листа від 20.02.2019р. № 05-242-02
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний e-mail

Миколаївський обласний протитуберкульозний
диспансер Миколаївської обласної ради
01998390
430 Комунальна організація(установа, заклад)
57130 .вул. Веселинівська, ,4 , с. Надбузьке,
Миколаївський район, Миколаївська область
Територіальні громади сіл, селищ, міст Миколаївської
області в особі Миколаївської обласної ради
Управління охорони
здоров’я Миколаївської облдержадміністрації
(0512)37 04 58
Oblzdrav@ mk.ov.ua

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

І.А.Поляков
В.о.головного лікаря
(0512)53 80 71
Миколаївська обласна державна адміністрація
Розпорядження про виконання обов’язків головного
лікаря № 6-РК від 08.01.2019р. МОДА
-

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

Рішення обласної ради від 10.10.2018р. №3
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
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)

‐‐
1977рік. Капітальний ремонт і реконструкція
проводиться з 2004 року
31
С. Надбузьке вул. Веселинівська, 4, вул.
Веселинівська -4б, вул. Павла Глазового 1 кв. 58 та
64. С.Черноморка, Очаківський р-н.
Витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права. Індекс номер витягу 111603907 за
реєстраційним номером об’єкту нерухомого майна:
394926148242 адреса вул. Веселинівська, ,4 , с.
Надбузьке, Миколаївський район, Миколаївська
область.
Витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права. Індекс номер витягу 111603907 за
реєстраційним номером об’єкту нерухомого майна:
394926148242 адреса вул. Веселинівська, ,4 , с.
Надбузьке, Миколаївський район, Миколаївська
область.

Наявність власного джерела
електропостачання

Так

Наявність власної котельні

Так Х
Ні
Так
Ні Х

Наявність власного джерела водопостачання

Ні Х

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

18,4264га
вул. Веселинівська, ,4 , с. Надбузьке, Миколаївський
район, Миколаївська область
Витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ -4803891272017 від
25.09.2017р., № НВ – 4803888992017 від 25.09.2017р.,
та Державний акт на право постійного користування
землею I – МК № 002371 від 11.12.2001р.

Додаток
до листа від 20.02.2019р. № 05-242-02
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер Миколаївської обласної ради
(назва)
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код і розшифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи (які
саме)

Охорони здоров’я
86.10 Діяльність лікарняних закладів
1.Сертифікат наданий бактеріологічному відділу
КДЛ МОПТД, засвідчує успішне проходження
зовнішнього контролю якості тесту
медикаментозної чутливості МБТ до препаратів 1-го
та 2-го ряду .
2. Ліцензійний реєстр на право здійснення
господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотричних речовин і прекурсорів.
3. Висновок державної санітарно - епідеміологічної
експертизи про встановлення відповідності наявних
приміщень МОПТД вимоги санітарних норм і
правил для здійснення медичної практики.
4. Свідоцтво про атестацію вимірьовальної
лабораторії засвідчує, що клініко-діагностична
лабораторія МОПТД відповідає критеріям атестації
і атестована на проведення вимірювань у сфері
поширення державного метрологічного погляду в
галузі охорони здоров"я.
5.Ліцензія на право проведення діяльності з
використанням джерел іонізуючого
випромінювання.
6.Ліцензія МОЗ на медичну практику.
7. Атестаційний сертификат МОЗ I категорія.

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

2018 рік (факт)
чоловік/тис. грн
439/44567,0
435/44408,8
4/158,2
40/3308,7
88/4876,8
311/36381,5

2019 рік (затверджений
кошторис), чоловік/тис.
грн
439/47118,8
435/47028,8
3/90
40/3409,0
88/5580,8
311/38129,2

82,72
55,42
116,99

85,23
63,42
122,61

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

2018 рік (факт)
тис. грн.
-

2019 рік (затверджений
кошторис)
-

2018 рік (факт)
тис.грн
1

2019 рік (затверджений
кошторис), тис.грн

Видатки загального фонду
обласного бюджету: (розрахувати
основні статті)

7198.6

8565.0

у тому числі видатки розвитку

‐

‐

Субвенція з державного бюджету
(розрахувати основні статті):

70692.64

80036.8

8537.57

48.5

у тому числі кошти ДФРР
2

3

Видатки спеціального фонду
обласного бюджету (розшифрувати
основні статті)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати):
надходження від плати за послуги
Всього

Підпис керівника закладу

20.0

86428,81

88650,3

І.ПОЛЯКОВ

