
Додаток
до листа від____________№

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Відомості про суб’єкт

Назва Позаш кільний оздоровчий заклад -  Оздоровчий центр «Орлятко» 
М иколаївської обласної ради

Ідентифікаційний номер 23088262
Організаційно-правова форма 430 Комунальна організація (установа, заклад)
Ю ридична адреса 57460 М иколаївська область, Березанський район, с. Рибаківка, 

квартал №  1, будівля №  8
Власник М иколаївська обласна рада
О рган управління Департамент освіти і науки М иколаївської ОДА
К онтактний телефон (05153)9-92-50
Контактний е -  т а і і orlenokl2007@ m eta.ua
О фіційний сайт -

Відомості про керівника

Керівник М огильов О лексій Семенович
Посада Директор
К онтактний телефон (05153)9-92-50
О рган який призначив М иколаївська ОДА
Ріш ення про призначення (назва, реквізити) Ріш ення М иколаївської О Д А  від 16.05.2019 року, №  2
Наявність контракту (так/ні) так
Строк дії контракту 5 років
Відомості про Статут/Положення

Ріш ення про затвердження (назва, реквізити) Ріш ення від 24 червня 2 0 1 1р №  32
Орган який прийняв рішення М иколаївська обласна рада
Відомості про нерухоме майно

Оренда

Власна нерухомість так 1
Д ата введення в експлуатацію , останнього 
капітального ремонту/реконструкції

25.12.1970 р.

Кількість о б ’єктів нерухомого майна 72
М ісце розташ ування об’єктів нерухомого 
майна

М иколаївська область, Березанський район, с. Рибаківка, квартал 
№ 1, будівля №8

Документ, що підтверджує держ авну реєст
рацію прав на нерухоме майно за терито
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
М иколаївської області (назва, реквізити)

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно №  48 від 
17.07.2000р

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

Н аявність власного дж ерела 
електропостачання

так
X НІ

Наявність власної котельні так
X ні

Н аявність власного джерела 
водопостачання

X так
НІ

Відомості Про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га 7,7337 га
М ісце розташ ування земельної ділянки М иколаївська область, Березанський район, с. Рибаківка, квартал № 

1, будівля №  8
Документ, що підтверджує право 
користування земельною  ділянкою 
(н азв а  реквізити)

Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою ЯЯ  №  199152 від 16.08.2005 р

mailto:orlenokl2007@meta.ua


П. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и р о з  ш ифровка)

55.20 Діяльність засобів розміщ ування на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання

Продукція, послуги Н адання позаш кільної освіти позаш кільними закладами освіти, заходи 
із позаш кільної роботи з дітьми

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме)
П редставництва в інш их містах, районах 
області (представництва, філії)
Персонал 2018(факт) 

чоловік /тис. 
грн

2019 рік 
(затверджений 

кошторис), 
чоловік/тис. грн

2020 рік (затверджений 
кошторис), чоловік/тис. 

грн

Кількість працюючих 17 17 17
П овний робочий день 17 17 17
Н еповний робочий день 0 0 0

А дміністративний персонал 1 1 1
Обслуговую чий персонал 12 12 12
Виробничий персонал (ПЕДПРАЦ) 4 4 4
Середня заробітна плата:

Адміністративний персонал 10,1 11,9 13,1
Обслуговую чий персонал 3,7 4,2 4,7

Виробничий персонал (ПЕДПРАЦ) 3,9 4,4 4,9

Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 2019 рік 
(затверджений 

кошторис)

2020 рік (затверджений 
кошторис)

Кількість користувачів/кількість міць 600/700 600/700 600/700

Фінансування закладу
2018 (факт) 

тис. грн
2019 рік 

(затверджений 
кошторис), 

тис. грн

2020 рік 
(затверджений 

кошторис), 
тис. грн

Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розш иф руват и основні статті)

7149,1 8226,0 8833,9

у тому числі видатки розвитку 0 0 0
Субвенція з державного бюджету 
(розш иф руват и основні статті) 
(субвенція + додаткова дотація)

у том у числі кош ти ДФРР
Видатки спеціального фонду обласного бюджету 
(розш иф руват и основні статті)

332,9 270,5 305,0

у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (власні надходження) 54,6 12,3
Всього 7536,6 8520,9 9138,9

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

Олексій МОГИЛЬОВ


