
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми розвитку та підтримки закладів 
охорони здоров’я, які належать до спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки  
та надання населенню області медичних 
послуг понад обсяг, передбачений  
програмою державних гарантій медичного  
обслуговування населення 

              Тридцять восьма  
сесія сьомого               
скликання 

 

 
 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", нормами Бюджетного кодексу України, 
Законами України "Основи законодавства України про охорону здоров’я",  
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", на 
виконання Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 
2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року  
№ 32, обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Внести до обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони 

здоров’я, які належать  до спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню 
області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24 грудня 2019 року № 8 (зі змінами та доповненнями), зміни 
та доповнення, що додаються.  

 
 
 
 Голова обласної ради                                                       Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
 
 
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 
що вносяться до обласної Програми  розвитку та підтримки закладів охорони 

здоров’я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, на  2020-2022 роки та надання населенню області 
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення 
 
 

1. Абзац другий пункту 6 додатка 1 до Програми викласти у такій 
редакції: 

 
«Очікуваний обсяг фінансування Програми становить 284 016,294 тисяч 
гривень". 
 

  2. У розділі 1 "Розвиток та підтримка закладів охорони здоров’я, які 
належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області", додатка 2 "Завдання і заходи щодо виконання обласної 
Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської 
області,  на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг 
понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення":  

 
1) заходи 2.1., 2.2. завдання 2 викласти у редакції, що додається; 

 
2) захід 8.1. завдання 8 викласти у редакції, що додається; 

 
3) доповнити розділ І після завдання 8 новим завданням 9, виклавши його у 

редакції, що додається.  
 

3) у позиції "Усього за Програмою" графи 7 "Щорічні орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), тис.гривень" додатка 2 цифри "245 354,546" замінити 
цифрами "284 016,294 ". 

 
3. Пункт , , , , , ,  додатка 2.2. "Розрахунок обсягу видатків на виконання 

заходів обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 
які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області 
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медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення", викласти у редакції, що додається. 

 
4. Пункт 1 додатка 2.3. "Розрахунок обсягу видатків на виконання заходів 

обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які 
належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області 
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення", викласти у редакції, що додається. 

 
5. Пункт 1 додатка 2.13. "Розрахунок обсягу видатків на виконання заходів 

обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які 
належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, на 2020-2022 роки  та надання населенню області 
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  
медичного обслуговування населення", викласти у редакції, що додається. 
 
 
 
 
Начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                          Павло ГЕОРГІЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 до Програми 
 
 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
 щодо виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 

 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області,  на 2020-2022 роки та 
надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення  
 

 

№  
з/п 

Найменування  
завдання 

Перелік заходів  
Програми 

Строк 
виконання

Відповідальні  
виконавці 

Джерела  
фінансування 

Щорічні 
орієнтовні 

обсяги 
фінансування 
* (вартість), 
тис. гривень  

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СПІЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

2. Оновлення 
матеріально-технічної 
бази закладів охорони 
здоров’я, які належать 
до спільної власності 
територіальних громад, 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області,  
для реалізації 
державних гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення за 
програмою медичних 
гарантій  

2.1. Придбання медичного 
обладнання та предметів 
довгострокового 
користування;  
 (додаток 2.2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2022 
роки 

Управління  охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальні некомерційні 
підприємства, 
комунальні заклади та 
заклади охорони  
здоров’я Миколаївської 
обласної  ради 

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що склались 
на початок бюджетного 
періоду, залишки  
коштів медичної 
субвенції, що склались 
за станом на 01.04.2020 
року, державний 
бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

60 556,200 
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Продовження додатка 2  
до Програми 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 2.2. Проведення 

капітальних ремонтів, 
будівництва, реконструкції 
та реставрації інших 
об’єктів (додаток 2.3) 

2020-2022 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
комунальні некомерційні 
підприємства, 
комунальні заклади  

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що склались 
на початок бюджетного 
періоду, залишки  
коштів медичної 
субвенції, що склались 
за станом на 01.04.2020 
року, державний 
бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, інші 
джерела, не заборонені 
чинним законодавством 

105 647,394 

Разом за завданням  2  166 203,594 

8. Заходи, спрямовані  на 
запобігання 
виникненню і 
поширенню, 
локалізацію та 
ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій 
гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, 
спричиненої 
коронавірусом SARS-
CoV-2  
 
 
 

8.1  Забезпечення виплат 
заробітної плати 
працівникам                     
Комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Миколаївський 
обласний центр лікування 
інфекційних хвороб» 
Миколаївської обласної 
ради, у тому числі 
нарахувань на оплату 
заробітної плати, 
додаткових виплат до 

2020 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації,  
комунальні некомерційні 
підприємства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обласний бюджет, 
державний бюджет, 
субвенції з місцевих 
бюджетів, інші джерела, 
не заборонені чинним 
законодавством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40386,8 
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Продовження додатка 2  
до Програми 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

заробітної плати 
медичним та іншим 
працівникам, які 
безпосередньо зайняті на 
роботах з ліквідації 
захворювання на 
коронавірусну хворобу 
(COVID-19), та бригад 
лікарів, середнього, 
молодшого медичного та 
іншого персоналу, який 
буде задіяний до роботи 
на період виконання 
заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню 
на території 
Миколаївської області 
коронавірусної хвороби, 
до завершення цих 
заходів. (додаток 2.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разом за завданням  8                                                              57 642,4 

9. Забезпечення 
функціонування 
Комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Миколаївський 
обласний госпіталь 

Здійснення поточних 
видатків, у тому числі на 
заробітну плату з 
нарахуваннями, придбання 
предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю, 
медикаментів та 

2020-2022 
роки 

Управління охорони 
здоров’я, Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний госпіталь 
ветеранів війни» 

Обласний  бюджет,  
державний бюджет, 
субвенції з місцевих 
бюджетів, інші джерела, 
не заборонені чинним 
законодавством 

6141,7 
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Продовження додатка 2  
до Програми 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ветеранів війни» 
Миколаївської 
обласної ради 

 

перев’язувальних 
матеріалів, продуктів 
харчування; оплата послуг 
(крім комунальних), 
видатки на відрядження, 
окремі заходи з реалізації 
державних (регіональних) 
програм, інші поточні 
видатки (додаток 2.14) 

Миколаївської обласної 
ради 
 

Разом за завданням  9  
6141,7 
 

Усього за Програмою   284 016,294 
 
 Начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                                              Павло ГЕОРГІЄВ 



Додаток 2.13  
до додатка 2 

РОЗРАХУНОК 
обсягу видатків на виконання  обласної  Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 

 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки  
 та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  

медичного обслуговування населення 
 

Заходи, спрямовані  на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,  
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Обсяг видатків 
(тис. гривень)

 

1 2 3

1. 
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"  

Миколаївської обласної ради 
 Забезпечення виплат заробітної плати працівникам                                      

КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» 
Миколаївської обласної ради, у тому числі нарахувань на оплату 
заробітної плати, додаткових виплат до заробітної плати медичним та 
іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), та бригад лікарів, 
середнього, молодшого медичного та іншого персоналу, який буде 
задіяний до роботи на період виконання заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню на території Миколаївської області 
коронавірусної хвороби, до завершення цих заходів

37450,0 

Придбання лікарських засобів , виробів медичного призначення, засобів 
індивідуального захисту та дезінфекційних засобів

5000,0 

Придбання продуктів харчування для пацієнтів , хворих на 
коронавірусну хворобу (COVID-19) та госпіталізованих з підозрою на 
інфікування 
 

400,0 
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Продовження додатка 2.13  
                                                                                                                                 до додатка 2 

 
1 2 3

Проведення поточного ремонту відділення анестезіології  та інтенсивної 
терапії  
 

2000,0 

Забезпечення підвезення медичних та інших працівників до закладу 
охорони здоров’я 

500,0 

 
Придбання медичного обладнання, а саме: 

Орієнтовна 
кількість  

(од.) 

Орієнтовна 
ціна  

за одиницю 
(гривень)

Орієнтовний 
обсяг видатків 
(тис. гривень) 

 апарат штучної вентиляції легенів 2 1300,0 2600,000 
кисневий концентратор 10 45,0 450,000 
монітор пацієнта 2 250,0 500,000 
пересувний рентгенапарат 1 700,0 700,000 
система ПЛР 1 2600,0 2600,000 
кріогенний циліндр 2 210,0 420,000 
стерилізатор паровий 1 80,0 80,000 
Разом 7350,000 
Разом за заходами КНП "Миколаївський обласний центр лікування 
інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради

52 700,000 

 Всього за заходом 8 57 642,400 

 
 

Начальник управління  охорони  
здоров’я облдержадміністрації                                                                                                          Павло ГЕОРГІЄВ 

 



                               
 
 

Додаток 2.14 
до додатка 2 

 
 
 

Р О З Р А Х У Н О К 
обсягу видатків на виконання заходів обласної Програми розвитку та 

підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області,  

на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад 
обсяг, передбачений програмою державних гарантій  

медичного обслуговування населення 
 
 

Забезпечення функціонування   
Комунального некомерційного підприємства  

«Миколаївський обласний госпіталь ветеранів війни»  
Миколаївської обласної ради 

 (гривень) 
 

Код економічної класифікації 
видатків бюджету 2620,  

у тому числі по суті платежу

Обсяг видатків на 2020 рік 
  

Заробітна плата 1 663 000,000
Нарахування на заробітну 
плату 366 100,000
Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали, 
вироби медичного 
призначення 2 212 600,000

Продукти харчування 1 400 000,000

Інші поточні видатки 500 000,0

Всього 6 141 700,000
 

 
 
 

 
Начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                       Павло ГЕОРГІЄВ 

 
 
 



                                                                                                                                                                                         Додаток 2.2  
до додатка 2 

 
РОЗРАХУНОК 

обсягу видатків на виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 
 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 

роки   та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  
медичного обслуговування населення 

 
ПРИДБАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ 

 

№  
з/п 

Назва закладу 

Капітальні придбання
Найменування товару 

довгострокового користування 
та обладнання

Обґрунтування необхідності 
придбання 

Сума 
 на 2020-2022 роки 

(тис. гривень) 
 

1 2 3 4 5 
1. Комунальне некомерційне 

підприємство 
"Миколаївська обласна 
клінічна лікарня" 
Миколаївської обласної 
ради 

Ангіографічне обладнання Наявний апарат морально  
та фізично застарілий

24 700,000 

Лапароскопічна стійка з 
інструментарієм 

Наявній стійці 11 років, 
низька якість виконання 
оперативних втручань

5 000,000 

Комп'ютерна система Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України в частині 
комп’ютеризації

450,000  
Багатофункціональний пристрій 

Апарат штучної вентиляції  
легенів (2 од.)

Для поліпшення  
діагностики та лікування

1 380,000 

Наркозно-дихальна станція Для поліпшення  
діагностики та лікування 
 

1 096,965 
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Кисневий  концентратор Для поліпшення  
діагностики та лікування

197,524 

Датчик до портативного УЗД Для поліпшення  
діагностики та лікування

450,000 

Електрокардіограф (3 од.) Для поліпшення  
діагностики та лікування

68,511 

Холодильна камера (2 од.) Для забезпечення виконання  
вимог щодо зберігання 
медичних препаратів

170,000 

ВСЬОГО:   33 513,000 
2. Комунальне некомерційне 

підприємство 
"Миколаївська обласна 
дитяча клінічна лікарня" 
Миколаївської обласної 
ради 

Зволожувач респіраторний 
автоматичний (2 од.) 

Заміна морально та фізично 
зношеного обладнання

216,400 

Апарат штучної вентиляції 
легенів (2 од.)

Поліпшення надання 
медичної допомоги дітям

1 200,000 

Комп'ютерна система Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України в частині 
комп’ютеризації

363,700  

Пересувний рентгенапарат Поліпшення надання 
медичної допомоги дітям

750,000 

Автоматичний  
імунохемілюмінісцентий  
аналізатор для визначення 
концентрації імуносупресантів 
(такролімус, циклоспорін, 
метотресат) у крові пацієнтів

Поліпшення надання 
медичної допомоги дітям 

 2 200,000 
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Прилад обліку електричної 
енергії (2 од.)

Заміна застарілого 
обладнання

36,300 

ВСЬОГО:             4 766, 400 
4. Комунальне некомерційне 

підприємство 
"Миколаївський обласний  
центр паліативної 
допомоги та інтегрованих 
послуг" Миколаївської 
обласної ради 

Центрифуга медична  Для своєчасної діагностики 
захворювань у ВІЛ-
інфікованих та груп ризику 

29,5000 

Шейкер-ротатор Для дотримання вимог щодо 
акредитації лабораторії 
згідно з ІSO

43,120 

Центрифуга лабораторна Для дотримання вимог щодо 
акредитації лабораторії 
згідно з ІSO

22,000 

Аналізатор сечі Для дотримання вимог щодо 
акредитації лабораторії 
згідно з ІSO

37,520 

Аналізатор біохімічний 
автоматичний

Поліпшення діагностики 349,870 

Насос для ентерального 
харчування (2 од.)

Поліпшення якості надання 
паліативної допомоги

100,000 

Апарат штучної вентиляції 
легенів

Поліпшення якості надання 
паліативної допомоги

637,000 

Приліжковий монітор пацієнта  
(7 од.)

Поліпшення якості надання 
паліативної допомоги

140,500 

Ліжко медичне (10 од.) Поліпшення якості надання 
паліативної допомоги

264,490 

ВСЬОГО:   1 624,000 
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7. Комунальне некомерційне 

підприємство 
"Миколаївський обласний 
клінічний госпіталь  
ветеранів війни" 
Миколаївської обласної 
ради

Багатофункціональний пристрій Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України в частині 
комп’ютеризації 

80,000 

  Джерело безперервного 
живлення

  Персональний  комп’ютер
  Ортез колінний Виконання вимог 

Національної служби 
здоров’я України 

30,0000 
  Корекційно-розвиваючий  

навчальний комплекс
185,000 

  Вертикалізатор 113,000 
  Апарат для розробки плечового 

суглобу
143,000 

  Ортопедична насадка для 
гомілкостопу

78,000 

  Тренажер для пасивної розробки 
коліна

190,000 

  Сходи реабілітаційні 70,000 
  Бруси реабілітаційні 35,000 
  Модуль активної 

реабілітації/стельова рейка та  
стельовий  підйомник

123,000 

  Спеціальні реабілітаційні модулі 
(3 од.)

36,000 
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  Меблі, що стимулюють 

облаштування  житлового 
приміщення, для відновлення 
активної участі в повсякденному 
житті

Проведення реабілітації 
пацієнтів 

50,000 

  Кухня та кухонні матеріали у зал 
ерготерапії для відновлення 
участі в інструментальній 
активності в повсякденному 
житті

30,000 

  Кардіомонітор (2 од.) Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України 

40,000 
  Кисневий концентратор 17,000 
  Помпа для ентерального  

харчування
55,000 

  Автоматичний дозатор 
лікувальних речовин (3 од.)

24,400 

  ВСЬОГО  1299,400 
8. Комунальне некомерційне 

підприємство 
"Миколаївський обласний 
центр психічного  
здоров’я" Миколаївської 
обласної ради 

Апарат штучної  вентиляції 
легенів  

Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України  

400,000  

Кисневий концентратор високого 
тиску 

Поліпшення надання 
медичної допомоги 

200,000  

Комп’ютерна система 
 

Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України в частині 
комп’ютеризації 

150,000 

Багатофункціональний пристрій 
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ВСЬОГО  750,000 
9. Комунальне некомерційне  

підприємство 
"Миколаївська обласна 
офтальмологічна лікарня" 
Миколаївської обласної 
ради 

Дефібрилятор з синхронізацією Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України  

 
102,300 

Монітор пацієнта (2 од.) 74,600 
Реанімаційне ліжко 16,000 
Комп’ютерна система 44,000 
Стерилізатор паровий Дотримання вимог 

інфекційного контролю 
15,500 

Стерилізатор паровий 24,200 
ВСЬОГО  276,600 

11. Комунальне некомерційне  
підприємство 
"Миколаївський обласний 
центр дитячої реабілітації" 
Миколаївської обласної 
ради 

Лічильники електричні з 
модемом

Виконання вимог постанови 
НКРЕ

120,000 

Вертикалізатор  
Виконання вимог 
Національної служби 
здоров’я України

20,000 
Сходи реабілітаційні 8,000 
Бруси реабілітаційні 12,000 

ВСЬОГО  160,000 
 ВСЬОГО    60 556,200 

 
Начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації                                    Павло ГЕОРГІЄВ 



                                                                                                                                                                                         Додаток 2.3  
до додатка 2 

 
РОЗРАХУНОК 

обсягу видатків на виконання  обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 
 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 

роки  та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  
медичного обслуговування населення 

 
ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ, БУДІВНИЦТВА,  

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ 
(тис. гривень) 

№  
з/п 

Назва установи Напрями спрямування 
Обґрунтування необхідності 

проведення ремонту 

Сума 
 на 2020-2022 

роки  
 

1 2 3 4 
1. Комунальне 

некомерційне 
підприємство 
"Миколаївська 
обласна клінічна 
лікарня" 
Миколаївської 
обласної ради 

Капітальний ремонт 4-поверхового корпусу 
Миколаївської обласної клінічної лікарні 
(відділення гематології) по вул. Київська, 1  
у   м. Миколаєві 
 

Привести приміщення у 
відповідність із СанПіН згідно з 
актом-припису санепідемстанції.  

7 902,264 

Капітальний ремонт приміщень 
акушерсько-гінекологічного відділення 4-
поверхового лікувального корпусу 
Миколаївської обласної клінічної лікарні по 
вул. Київська, 1 у м. Миколаєві

Закінчення ремонтно-будівельних 
робіт для створення сприятливих 
умов праці та якісного 
обслуговування населення 

1 257,145 

Капітальний ремонт приміщень третього 
поверху 4-поверхового лікувального 
корпусу в Миколаївській обласній клінічній 
лікарні по вул. Київська, 1 у  м. Миколаєві 

Привести приміщення у 
відповідність із СанПіН згідно з 
актом-припису санепідемстанції. 

11 172,417 

Капітальний ремонт системи На виконання доручень 8 842,700 
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автоматичної пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу 

заступника голови 
облдержадміністрації від 
19.10.2017 № с1076/0/05-3/1-17 
щодо виконання доручення віце-
прем'єр-міністра України від 
02.10.2017 № 17838/14/1-17

Капітальний ремонт господарчого корпусу. 
Заміна вузла обліку води 

Припис МКП «Миколаїв-
водоканал». Проєктно-
кошторисну документацію 
виготовлено та пройдено 
експертизу

294,400 

 Завершення робіт по об'єкту                            
«Капітальний ремонт підвалу та вимощення 
навколо 4- поверхового лікувального 
корпусу»

Роботи розпочато  2019 року  2 750,500 

 Виготовлення проєктно-кошторисної 
документації по проєкту «Реконструкція 
приймального відділення                              
КНП «Миколаївська обласна клінічна 
лікарня»

Лікарня визначена опорною  675,000 

 Здійснення співфінансування на створення 
телемедичного центру на базі обласної 
клінічної лікарні з філією в обласній 
дитячій клінічній лікарні

Виконання вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від      
06 грудня 2017 року № 983 

680,800 

  Виготовлення проєктно–кошторисної 
документації та проходження експертизи 
проєкту по об’єкту «Капітальний ремонт 

Приведення приміщення згідно з 
ДБН для встановлення 
комп’ютерного томографа

121,000 
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кабінету комп’ютерної томографії 4-го 
поверху у  4- поверховому лікувальному 
корпусі  КНП «Миколаївська обласна 
клінічна лікарня» Миколаївської обласної 
ради по вул. Київська, 1  у  м. Миколаєві 

 Виготовлення проєктно–кошторисної 
документації та проходження експертизи 
проєкту по об’єкту «Капітальний ремонт  
двох ліфтів (заміна одиниць та вузлів 
технологічного устаткування та їх 
інженерних мереж) у 4- поверховому 
лікувальному корпусі                                  
КНП «Миколаївська обласна клінічна 
лікарня» Миколаївської обласної ради по 
вул. Київська, 1  у  м. Миколаєві» 
 

Наявне ліфтове обладнання 
морально та фізично зношене 

44,000 

 Виготовлення проєктно–кошторисної 
документації та проходження експертизи 
проєкту по об’єкту «Капітальний ремонт  
ліфту (заміна одиниць та вузлів 
технологічного устаткування та їх 
інженерних мереж) у 3- поверховому 
лікувальному корпусі                                   
КНП «Миколаївська обласна клінічна 
лікарня» Миколаївської обласної ради по 
вул. Київська, 1  у  м. Миколаєві»

Наявне ліфтове обладнання 
морально та фізично зношене 

22,000 

 Капітальний ремонт  двох ліфтів (заміна Наявне ліфтове обладнання 1207,000 
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одиниць та вузлів технологічного 
устаткування та їх інженерних мереж) у 4- 
поверховому лікувальному корпусі                
КНП «Миколаївська обласна клінічна 
лікарня» Миколаївської обласної ради по 
вул. Київська, 1 у м. Миколаєві

морально та фізично зношене 

 Капітальний ремонт  ліфту (заміна одиниць 
та вузлів технологічного устаткування та їх 
інженерних мереж) у 3- поверховому 
лікувальному корпусі  КНП «Миколаївська 
обласна клінічна лікарня» Миколаївської 
обласної ради по вул. Київська, 1 у м. 
Миколаєві

Наявне ліфтове обладнання 
морально та фізично зношене 

593,000 

 Всього 35 562,226 
Всього по 
управлінню 
охорони здоров’я 

  105 647,394 

 
 
Начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                                    Павло ГЕОРГІЄВ 
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