
 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Миколаївське вище училище фізичної культури 
Ідентифікаційний номер 22440981 
Організаційно-правова форма  заКОПФГ 430 Комунальна організація (установа закладу) 

Юридична адреса 54055, м.Миколаїв, Погранична, 41  
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Департамент освіти і науки облдержадміінстрації 
Контактний телефон (0512) 47-99-21; (0512)36-10-75 
Контактний е – mail vufk@ukr.net 

Відомості про керівника 
 

Керівник Мельниченко Олександр Миколайович 
Посада Директор
Контактний телефон (0512) 47-99-21
Орган який призначив Миколаївська обласна державна адміністрація 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ №920-К від 01.09.2009р. Департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації 
Наявність контракту (так/ні) Так
Строк дії контракту З 02.09.2009 по 02.09.2014р., продовжено до 12.11.2023р.
Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Затверджено Голова Миколаївської облдержадміністрації 
О.М.Гаркуша від 06.09.2004р.

Орган який прийняв рішення Зареєстровано реєстраційно – ліцензійною палатою виконкому 
Миколаївської міської ради від 30.09.2004р. 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда ні
 

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

1959р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна 5
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

м.Миколаїв, вул. Чигрина (Погранична), 41 

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

Свідоцтво про власності на нерухоме майно. 
Індексний номер: 35120201 

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

- 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання ні
Наявність власної котельні 

ні
Наявність власного джерела 
водопостачання ні

 

Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 1.8690 га
Місце розташування земельної ділянки м.Миколаїв, вул.Чигрина (Погранична),41 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою  

Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою Серія ЯЯ №193672

 
 



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ                                   
КПКВК-0611080 (СУБВЕНЦІЯ, ДОТАЦІЯ) 

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

85.31 загальна середня освіта 

Продукція, послуги Базова загальна середня освіта
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

Сертифікат про акредитацію НД-1 №1578622 від 15.03.16р., витяг з 
рішення акредитаційної комісії протокол №120 від 01.03.16р.

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

 

 
Персонал 2018(факт) 

чоловік /тис.грн 
2019 рік(факт), 
чоловік/тис.грн 

2020 рік 
(затверджений 

кошторис), 
чоловік/тис.грн 

Кількість працюючих 125 125 125
Повний робочий день 125 125 125
Неповний робочий день 

Адміністративний персонал 2 2 2
Обслуговуючий персонал  42 42 42
Виробничий персонал 81 81 81
Середня заробітна плата: 

Адміністративний персонал 18,7 14,7 19,6
Обслуговуючий персонал  5,3 6,2               6,2
Виробничий персонал 9,7 9,5 11,1
 

Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 
 

2019 рік (факт) 
 

2020 рік 
(затверджений 
кошторис) 

Кількість користувачів/кількість міць                          305/335                    315/335                     315/335
 
Фінансування закладу 

 2018 (факт) 
тис.грн 

2019 рік (факт), 
 тис.грн 

 

2020 рік 
(затверджений 

кошторис), 
 тис.грн 

Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті)  

   

            у тому числі видатки розвитку 
Субвенція з державного бюджету  
(розшифрувати основні статті)  
(субвенція + додаткова дотація) 

                25928,4               26060,4 33961,8 

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

   

у тому числі бюджету розвитку  
Інші видатки (власні надходження)  
Всього   25928,4        26060,4 33961,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ                                   
КПКВК-0611120 (ОБЛ.БЮДЖЕТ) 

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

85.42 вища освіта 

Продукція, послуги Надання вищої освіти
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

Сертифікат про акредитацію НД-1 №1578622 від 15.03.16р., витяг з 
рішення акредитаційної комісії протокол №120 від 01.03.16р.

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

 

 
Персонал 2018(факт) 

чоловік /тис.грн 
2019 рік (факт), 
чоловік/тис.грн 

2020 рік 
(затверджений 

кошторис), 
чоловік/тис.грн 

Кількість працюючих 32 32 32
Повний робочий день 32 32 32
Неповний робочий день 

Адміністративний персонал 3 3 3
Обслуговуючий персонал  9 9 9
Виробничий персонал 20 20 20
Середня заробітна плата: 

Адміністративний персонал 18,3 18,5 18,1
Обслуговуючий персонал  8,1 8,9 6,2
Виробничий персонал 19,7 18,2 19,6
 

Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 
 

2019 рік (факт) 
 

2020 рік 
(затверджений 
кошторис) 

Кількість користувачів/кількість міць                            83/120                     79/120                      120/120
 
Фінансування закладу 

 2018 (факт) 
тис.грн 

2019 рік (факт), 
 тис.грн 

 

2020 рік 
(затверджений 

кошторис), 
 тис.грн 

 
Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті)  

                10027,1           10061,5            13422,5 

            у тому числі видатки розвитку 
Субвенція з державного бюджету  
(розшифрувати основні статті)  
(субвенція + додаткова дотація) 

   

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

                   97,4               20,7             35,1   

у тому числі бюджету розвитку  
Інші видатки (власні надходження)                    22,8               4,2               0
Всього                 10147,3           10086,4           13457,6 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 

 
 
 

Підпис керівника закладу     О.М.Мельниченко 


