
Додаток до листа Миколаївської обласної ради  

від _________________ №__________________ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 

Повна назва  Державний навчальний заклад «Баштанський професійний ліцей» 

Ідентифікаційний номер 02546051 

Організаційно-правова форма 425 Державна організація (Установа, заклад) 

Юридична адреса 56100, Миколаївська обл., м.Баштанка, Баштанський р-н., вул. Прмислова, 17 

Фактична адреса 56100, Миколаївська обл., м.Баштанка, Баштанський р-н., вул. Прмислова, 17 

Власник Міністерство освіти і науки України 

Орган управління Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

Контактний телефон 05158-2-88-09, 05158-2-82-55 

Контактний e-mail dnzbashtankapl@ukr.net 

 

Відомості про керівника 

різвище, ім’я, по батькові Григоренко Олег Миколайович 

Назва посади В.о. директора 

Орган, яким призначено Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

Дата призначення 22 лютого 2018р. 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ № 64-к від 08 лютого 2018р. 

Наявність контракту (так/ні) ні 

Строк дії контракту - 

Контактний телефон 0984393675 

 

Відомості про головного бухгалтера 

Прізвище, ім’я, по батькові Вінницька Яна Володимирівна 

Дата призначення 15 вересня 2016р. 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ № 204-к від 14 вересня 2016р. 

Контактний телефон 0973257840 

 

Відомості про Статут / Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) 31.03.2014 №279 Міністерство освіти і науки України 

Орган, яким прийнято рішення Міністерство освіти і науки України 

 

Відомості про нерухоме майно 

Оренда (так, ні) ні 

Кількість об’єктів, що перебувають в оренді - 

Перелік об’єктів, що перебувають в оренді - 

Адреса розташування об’єктів - 

Назва орендодавця - 

  

Власна нерухомість (так, ні) так 

Кількість об’єктів нерухомого майна 1 

Місце розташування об’єктів 56100, Миколаївська обл., м.Баштанка, Баштанський р-н., вул. Прмислова, 17 

Вид власності (державна, комунальна 

(вказати територіальні громади, яким 

належать об’єкти) 

Державна 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

Свідоцтво про право власності Серія САВ № 971350 від 30.03.2011, Баштанська 

міська рада Баштанського району Миколаївської області 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

- 

  

Наявність власного джерела 

електропостачання 

ні 

Наявність власної котельні так 

Наявність власного джерела водопостачання ні 

 

Відомості про земельні ділянки 

Кількість земельних ділянок 1 

Місце розташування земельних ділянок 56100, Миколаївська обл., м.Баштанка, Баштанський р-н., вул. Прмислова, 17 

Загальна площа земельних ділянок 4,0 га 

Умови, на яких використовуються земельні 

ділянки (власність, користування, оренда, і 

т.і.) 

Власність 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

Рішення XIV позачергової сесії 6 скликання Баштанської міської ради 

Миколаївської області від 19 грудня 2011 року, зареєстровано за № 6 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ 

№ 194791 від 09.07.2012  

Інше (назва, дата, серія, ким видано) - 

 



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Галузь Професійно (професійно-технічної) освіта 

Основні види діяльності за КВЕД  

(код, розшифровка) 

85.32 Професійно-технічна освіта, 85.31 Загальна середня освіта 

Продукція, послуги - 

Наявність філій, представництв тощо (навести перелік) - 

 

Відомості про наявні ліцензії, дозволи, сертифікати 

Отримані та діючі ліцензії, сертифікати, дозволи тощо 

(назва, дата, серія, ким видано) 

Ліцензія, видана 09.09.2014 року, СЕРІЯ АЕ № 527180 Міністерство 

освіти і науки України 

Свідоцтво про атестацію, видана 09.09.2014 року, СЕРІЯ РД № 

040255  Міністерство освіти і науки України 

Проектна потужність закладу 480 

Код, назва (найменування) професії 

Ліцензовани

й обсяг 

всього 

в тому числі: в тому числі: 

  

держав

не 

замовле

ння 

регіона

льне 

замовле

ння 

за 

контрак

том 

денна 

форма 

навчанн

я 

інша 

форма 

(розшиф

рувати) 

7133 Штукатур 

7132 Лицювальник - плиточник 
30 - 30 - 30 - 

5122 Кухар 

5123 Офіціант 
30 - 30 - 30 - 

4112 Оператор комп’ютерного набору 

4222 Адміністратор 
30 - 30 - 30 - 

8331 Тракторист  

7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія  «С1») 

30 - 30 - 30 - 

7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

8322 Водій автотранспортних засобів 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1» «В») 

30 - 30 - 30 - 

4112 Оператор комп’ютерного набору 30 - 30 - 30 - 

8322 Водій автотранспортних засобів 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В» «С1») 
30 - 30 - 30 - 

7212 Електрогазозварник 30 - 30 - 30 - 

5122 Кухар 30 - 30 - 30 - 

8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») 15 - 15 - 15 - 

7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») 
30 - 30 - 30 - 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») 30 - 30 - 30 - 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») 30 - 30 - 30 - 

 

Відомості про здобувачів освіти 

Код, назва (найменування) професії 2016 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

2017 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

2018 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

7133 Штукатур 

7132 Лицювальник - плиточник 

30/25 30/25 - 

5122 Кухар 

5123 Офіціант 

30/26 30/25 30/25 

8331 Тракторист  

7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія  «С1») 

- 

 

 

30/25 30/25 

7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») 

30/30 30/25 30/30 

5122 Кухар - 30/20 - 

7212 Електрогазозварник - 30/25 30/25 

 

Відомості про фінансування закладу 

 2016 рік (факт), 

тис. грн. 

2017 рік (факт), 

тис. грн. 

І півріччя 2018 

року (факт), 

тис. грн. 

2018 рік (план), 

тис. грн. 

Загальний обсяг видатків обласного бюджету, в тому 

числі: 

5893,7 7343,7 4037,3 7783,0 

 

- видатки загального фонду, з яких 5649,9 7008,1 3903,0 7738,0 

капітальні видатки - - - 0,00 

- видатки спеціального фонду, з яких 243,8 335,6 134,3 45,0 

капітальні видатки 7,4 - - 0,00 

Інші джерела фінансування (розшиврувати) - - - - 

 



Відомості про штат закладу 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Затверджена загальна штатна чисельність закладу, в 

тому числі: 

82,7 79,1 75,2 

- адміністративний персонал 3,0 3,0 3,0 

- обслуговуючий персонал 22 22 22 

- педагогічний персонал 44,7 40,1 36,2 

- інші 13 14 14 

Фактична кількість працюючих, в тому числі: 80,7 73,6 68,2 

- адміністративний персонал 3,0 2,5 1,5 

- обслуговуючий персонал 21,0 21,0 21,0 

- педагогічний персонал 44,7 38,1 34,2 

- інші 12 12 11,5 

Із загальної кількості фактично працюючих: 80,7 73,6 68,2 

- працюють повний робочий день 79,7 71,6 66,2 

- працюють неповний робочий день 1 2 2 

Середня заробітна плата:    

- адміністративний персонал 6520 7160 12000 

- обслуговуючий персонал 2000 2950 3480 

- педагогічний персонал 3700 5410 7500 

- інші 2580 3750 3900 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 

 

 

Підпис керівника закладу                                                      О.М. Григоренко 


