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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 

Назва  Комунальний заклад «Центр фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради 

Ідентифікаційний номер 33188639 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установ, закладів) 

Юридична адреса М. Миколаїв, вул. Спаська 29 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація 
Контактний телефон 37-92-97 
Контактний е – mail centrfsmt_mk@ukr.net 

 

Відомості про керівника 

Керівник Пантєлєєв Іван Васильович
Посада Директор
Контактний телефон 37-92-97
Орган який призначив Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ « Про призначення Пантєлєєва І.В.» 1270-к від 09.11.2009
Наявність контракту (так/ні) так
Строк дії контракту 12.06.2019 – 12.06.2024
 

Відомості про Статут/Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Рішення Миколаївської обласної ради № 18  від 10.11.2016 року 
«Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Центр 
фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської 
обласної ради»

Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада
 

Відомості про нерухоме майно 

Оренда ні
 

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

1917 р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна 10
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

М.Миколаїв, вул. Спаська 29 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію прав на нерухоме майно за терито-
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності, запис № 23965944 від 11.12.2017 р. 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію права оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом (назва, 
реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права власності, запис № 33010148 від 
23.08.2019 р. 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

так
- ні

Наявність власної котельні так
- ні

Наявність власного джерела 
водопостачання 

так
- ні

 
Відомості про земельну ділянку:  

Розмір земельної ділянки, га 0,1742
Місце розташування земельної ділянки М. Миколаїв, вул. Спаська 29
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права власності, запис № 23965944 від 
11.12.2017 р

 
 
 



 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Галузь 
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (основний); 63.99 Надання 
інших інформаційних послуг; 69.20 Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна 
діяльність. 

Продукція, послуги  Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних 
послуг  закладам освіти, що фінансуються   з обласного бюджету.  
Здійснення централізованих закупівель для матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти області.

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

- 

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

- 

 
Персонал 2018 (факт) 

тис.грн 
 2019  (факт), тис.грн 2020 (план), 

тис.грн 
    
Кількість працюючих 42 38 40 
  

Повний робочий день 41 37 39 
Неповний робочий день 1 1 1 

Адміністративний персонал 4 1 1 
Обслуговуючий персонал  11 8 8 
Виробничий персонал 27 29 31 
Середня заробітна плата:  

Адміністративний персонал 12,1 13,6 15,3
Обслуговуючий персонал  5 6,6 7,1
Виробничий персонал 8,6 10,5 11,7

 
Основні користувачі послуг 2018 (факт) 

тис.грн 
 2019  (факт), тис.грн 2020 (план), 

тис.грн 
Кількість користувачів/ закладів 51 51 51 
 
Фінансування закладу 

 2018 (факт) 
тис.грн 

 2019  (факт), 
тис.грн 

2020 (план), 
тис.грн 

Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

- - - 

у тому числі кошти ДФРР - - -
Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

76074,6 20224,9 7847,0 

у тому числі видатки розвитку - 11160 -
Видатки спеціального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

53593,8 95515,8 48335,5 

у тому числі бюджету розвитку 53592,1 95514,1 48334,4
Інші видатки (власні надходження) 1,7 1,7 1,1
Всього 61201,4 115740,7 56182,5 

 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 

 
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ 

ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ 
 
1. Потребує фінансування в сумі 1042,491 тис.грн  проєкт  «Капітаний ремонт системи теплопостачання комунального 
закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів» Миколаївської обласної ради з облаштуванням автономної топкової, розташованого за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Спаська, 29». 

 
 Директор Центру ФСМТ                                            Іван ПАНТЄЛЄЄВ 
 


