
Додаток до листа Миколаївської обласної ради  

від _________________ №__________________ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Відомості про суб’єкт 

Повна назва  Єланецький професійний аграрний ліцей 

Ідентифікаційний номер 02546022 

Організаційно-правова форма Державна організація 

Юридична адреса Миколаївська обл. смт. Єланець вул. Аграрна,1 

Фактична адреса Миколаївська обл. смт. Єланець вул. Аграрна,1 

Власник Міністерство освіти і науки України 

Орган управління Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА 

Контактний телефон 0512 379495 

Контактний e-mail   elanetc_licej@ukr.net 

 

Відомості про керівника 

Прізвище, ім’я, по батькові Кружкова Наталя Володимирівна 

Назва посади директор 

Орган, яким призначено Міністерство освіти і науки України 

Дата призначення 18.10.2016 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ № 516-К від 13.10.2016 

Наявність контракту (так/ні) так 

Строк дії контракту 18.10.2016 по 18.10.2021 

Контактний телефон 0972225135        (05159)  9-14-62      

 

Відомості про головного бухгалтера 

Прізвище, ім’я, по батькові Кіт Ірина Северковна 

Дата призначення 16.02.2014 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ №22-К 16.02.2004 

Контактний телефон 0966683443         (05159) 9-21-17 

 

Відомості про Статут / Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Міністерство освіти і науки України 14.11.2007 

Орган, яким прийнято рішення Міністерство освіти і науки України 

Відомості про нерухоме майно 

Оренда (так, 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 30 

Місце розташування об’єктів смт.Єланець вул.Аграрна,1 

Вид власності (державна, комунальна (вказати 

територіальні громади, яким належать об’єкти) 

державна 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

Свідоцтво на право власності САА№737274 від 18.12.2007,САЕ 

№198410 від17.05.2012,САЕ№744644від 31.12.2012виданий 

виконкомом Єланецької селищної ради 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

- 

  

Наявність власного джерела електропостачання - 

Наявність власної котельні 2 

Наявність власного джерела водопостачання - 

Відомості про земельні ділянки 

Кількість земельних ділянок 4 

Місце розташування земельних ділянок В межах Калинівської сільради 

Загальна площа земельних ділянок 274,99 га 

Умови, на яких використовуються земельні 

ділянки (власність, користування, оренда, і т.і.) 

Постійне користування 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

витяги:ЕКЕ №286355,ЕКЕ №286348, ЕКЕ№ 286353, ЕКЕ 

№286350видані 04.12.2015 державним реєстратором Єланецької 

держадміністрації 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

Державний акт ЯЯ №199038 від 23.03.2005 виданий Єланецькою 

держадміністрацією 

Інше (назва, дата, серія, ким видано)  

 

 

 



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Галузь освіта 

Основні види діяльності за КВЕД  

(код, розшифровка) 

85.32 професійно-технічна 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  - серія АЕ №527201 дата видачі 09.09.2014 р. видана АК 

МОН України; Сертифікат про державну акредитацію   - серія МВС 

№000423 дата видачі 14.12.2016 р. виданий Міністерством внутрішніх 

справ України; Свідоцтво про атестацію – серія РД №045612 дата 

видачі 24.07.2017 р. видано Міністерством освіти і науки України 

Проектна потужність закладу  

Код, назва (найменування) професії 

Ліцензований 

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) 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«В»).  60 - 60 - 60  

5122. Кухар 
30 - 30 - 30  

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1»). 

7233 Слюсар  з ремонту с/г машин та 

устаткування. 

30 - 30 - 30  

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «А1»). 
30 - 30 - 30  

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «В1»). 
30 - 30 - 30  

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С1»).  
30 - 30 - 30  

5122 Кухар. 

7412 Кондитер. 
30 - 30 - 30  

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних. 

4112 Оператор комп'ютерного набору. 

60 - 60 - 60  

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1»). 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С1»).  

30 - 30 - 30  

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С1»). 
30 - 30 - 30  

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С»). 
30 - 30 - 30  

Всього: 390 - 390 - 390  

 

Відомості про здобувачів освіти 

    

Код, назва (найменування) професії 2016 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

2017 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

2018 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«В»). 

60/0 60/0 60/0 

5122. Кухар 30/12 30/12 30/0 

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1»). 

7233 Слюсар  з ремонту с/г машин та 

устаткування. 

30/15 30/0 30/0 

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «А1»). 

30/0 30/0 30/0 

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «В1»). 

30/0 30/0 30/0 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С1»).  

30/0 30/0 30/0 



5122 Кухар. 

7412 Кондитер. 

30/71 30/77 30/83 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних. 

4112 Оператор комп'ютерного набору. 

60/120 60/128 60/117 

8331 Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1»). 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С1»).  

30/83 30/85 30/86 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С1»). 

30/0 30/0 30/0 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії 

«С»). 

30/0  30/0 30/0 

Всього: 390/301 390/302 390/286 

 

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: 

10638,9 10729,8 6232,8 13503,6 

- видатки загального фонду, з яких 7570,9 8763,7 5073,3 10103,6 

капітальні видатки - - - - 

- видатки спеціального фонду, з яких 3068,0 1966,1 1159,5 3400,0 

капітальні видатки 1248,1 197,0 72,9 1038,7 

Інші джерела фінансування (розшиврувати) - - - - 

 

Відомості про штат закладу 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Затверджена загальна штатна чисельність 

закладу, в тому числі: 

96,0 93 89 

- адміністративний персонал 3 2,5 2,5 

- обслуговуючий персонал 29 29 26 

- виробничий персонал 46 44 44 

- інші 18 17,5 16,5 

Фактична кількість працюючих, в тому числі: 94,5 91,5 91,5 

- адміністративний персонал 3 2,5 2,5 

- обслуговуючий персонал 28 28 28 

- виробничий персонал 46 44 44 

- інші 17,5 17 17 

Із загальної кількості фактично працюючих:    

- працюють повний робочий день 96 93 89 

- працюють неповний робочий день - - - 

Середня заробітна плата: 15830 19710 22310 

- адміністративний персонал 7810 8920 9400 

- обслуговуючий персонал 1850 3100 3350 

- виробничий персонал 3600 4320 6000 

- інші 2570 3370 3560 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 

 

 

Директор Єланецького ПАЛ                                              Н.В.Кружкова 


