
Додаток до листа Миколаївської обласної ради  

від _________________ №__________________ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 

Повна назва   НОВООДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 

Ідентифікаційний номер 02546105 

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА. ЗАКЛАД) 

Юридична адреса 56602, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН,МІСТО 

НОВА ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 218 

Фактична адреса 56602, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН,МІСТО 

НОВА ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 218 

Власник МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Орган управління ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Контактний телефон  

Контактний e-mail nowpal@i.ua 

 

Відомості про керівника 

Прізвище, ім’я, по батькові УКРАЇНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 

Назва посади ДИРЕКТОР 

Орган, яким призначено  ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Дата призначення 02 липня 2018року 

Рішення про призначення (назва, реквізити) НАКАЗ від 25 червня 2018р.  № 350-К 

Наявність контракту (так/ні) так 

Строк дії контракту 5 років 

Контактний телефон (05167) 9-29-83, 

 

Відомості про головного бухгалтера 

Прізвище, ім’я, по батькові ТИРОН ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Дата призначення 01.06.1999р. 

Рішення про призначення (назва, реквізити) НАКАЗ№ 55-к від 01.06.1999р. 

Контактний телефон (05167) 2-10-29 

 

Відомості про Статут / Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 

05.060.2018р. № 594 

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)  

Кількість об’єктів нерухомого майна 7 

Місце розташування об’єктів м.Нова одеса 

Вид власності (державна, комунальна 

(вказати територіальні громади, яким 

належать об’єкти) 

державна 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

Навчалльни корпус №1,навчальний корпус №2, їдальня, гуртожиток, 

спортивний зал  -ВИТЯГ з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності серія ЕЕС  №220240 

від 04.02.2015р. Індексний №33145522 

 Майстерня ВИТЯГ з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності серія ЕЕС  №220228 від 

04.02.2015р. Індексний №33125834 

Майстерня (навчальне господарство) ВИТЯГ з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серія 

ЕЕС  №220236 від 04.02.2015р. Індексний №33142158 

 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

Навчалльни корпус №1,навчальний корпус №2, їдальня, гуртожиток, 

спортивний зал –Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 

САС №723661 від21.10.2010р. 

Майстерня- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно САС 

№723662 від21.10.2010р 



Майстерня(навчальне господарство)- Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно САС №723660 від21.10.2010р 

 

  

Наявність власного джерела 

електропостачання 

- 

Наявність власної котельні 2 топочні 

Наявність власного джерела водопостачання - 

 

Відомості про земельні ділянки 

Кількість земельних ділянок 2 

Місце розташування земельних ділянок  Нова Одеса, с.Бугське 

Загальна площа земельних ділянок 516,3 га 

Умови, на яких використовуються земельні 

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

На право постійного користування 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

 Новоодеська міська рада:Державний акт на  право користування  Б 

№ 062770 від  04.01.1989р., Державний акт на  право користування  Б 

№ 061654 від  05.05.1992р.  

Кадастровий номер земельної ділянки 11,47га 

№4824810000:18:000:0011 ,   Номер витягу з державного земельного 

кадастру на земельну ділянку11.47га  НВ-4801501212015 

від14.07.2015р.;  

Кадастровий номер земельної ділянки 86,0376 га 

№4824810000:18:000:0012 ,   Номер витягу з державного земельного 

кадастру на земельну ділянку 86.0376га  НВ-4801501232015 

від14.07.2015р.; 

Кадастровий номер земельної ділянки 49.7285 га   

№4824810000:18:000:0015 ,   Номер витягу з державного земельного 

кадастру на земельну ділянку 86.0376га  НВ-4801505052015 

від14.07.2015р.; 

Кадастровий номер земельної ділянки 39.9628га   

№4824810000:18:000:0019 ,   Номер витягу з державного земельного 

кадастру на земельну ділянку 39.9628 га  НВ-

4801501262015від14.07.2015р.; 

 

Кадастровий номер земельної ділянки 46,9024га   

№4824810000:18:000:0013 ,   Номер витягу з державного земельного 

кадастру на земельну ділянку 46,9024 га  НВ-

4801501262015від14.07.2015р.; 

 

Кадастровий номер земельної ділянки 62,1228га   

№4824810000:18:000:0016 ,       Номер витягу з державного 

земельного кадастру на земельну ділянку 62,1228 га  НВ-

4801505292015від14.07.2015р.; 

 

 

Бузька  сільська рада, Державний акт на  право користування  МК № 

18 від  20.06.1994р., Кадастровий номер земельної ділянки 

4824880800:04:000:0045 ,   Номер витягу з державного земельного 

кадастру на земельну ділянку  НВ-4801985022016 від25.02.2016 

Інше (назва, дата, серія, ким видано)  

 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Галузь .ОСВІТА 

Основні види діяльності за КВЕД  

(код, розшифровка) 

85.32 Професійно-технічна освіта, 

85.31 Загальна середня освіта 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),бобових культур і 

насіння олійних культур, 

10.61 Виробництво продуктів борошно-круп’яної промисловості 

Продукція, послуги Послуги від додаткової (господарської) діяльності 

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 щодо надання освітніх послуг ПТО серія АЕ №636643 від 

16.06.2016 Міністерство освіти і  науки України 

Сертифікат про Державну акредитацію  серія МВС № 000993 від 

20.10.2017 Міністерство Внутрішніх справ України 

Свідоцтво про Атестацію серія РД №040597 від 08.02.2016 



Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України 

Свідоцтво про Атестацію №003014 Управління освіти і науки 

Миколаївської облдержадміністрації 

Проектна потужність закладу 600 

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) 

5122 Кухар; 

7412 Кондитер 30 - 30 - 30 - 

4112 Оператор комп’ютерного набору; 

4121 Обліковець з реєстрації бух.даних 30 - 30 - 30 - 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва  

( кат. А1, А2, В1); 

7233 Слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування; 

8322 Водій автотранспортних засобів категорії 

«С» 

60 - 60 - 60 - 

7133 Штукатур; 

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій; 

7141 Маляр 

30 - 30 - 30 - 

4112 Оператор комп’ютерного набору; 

4211 Контролер - касир 30 - 30 - 30 - 

8322 Водій автотранспортних засобів категорії 

«В» 30 - 30 - 30 - 

8331 Тракторист- машиніст 

сільськогосподарського виробництва  

( кат. А1, А2, В1); 

8322 Водій автотранспортних засобів категорії 

«С» 

60 - 60 - 60 - 

7133 Штукатур; 

7141 Маляр 30 - 30 - 30 - 

4112 Оператор комп’ютерного набору4 

4115 Секретар керівника 30 - 30 - 30 - 

5122 Кухар 
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) 

5122 Кухар; 

7412 Кондитер 

30/25 30/29 30/30 

4112 Оператор комп’ютерного набору; 

4121 Обліковець з реєстрації бух.даних 

30/25 30/25 30/30 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва  

( кат. А1, А2, В1); 

7233 Слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування; 

8322 Водій автотранспортних засобів категорії 

«С» 

30/29 30/30 30/30 

7133 Штукатур; 

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій; 

7141 Маляр 

30/26 30/0 30/30 

4112 Оператор комп’ютерного набору; 

4211 Контролер - касир 

30/24 30/27 30/30 

    

 



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: 

15136,4 23782,4 11564,0 24862.2 

- видатки загального фонду, з яких 7694,8 9171,2 5379,3 11170,5 

капітальні видатки - - -  

- видатки спеціального фонду, з яких 7441,6 14611,2 6184,7 13691,7 

капітальні видатки 717,9 6185.8 306,4 1557,0 

Інші джерела фінансування (розшифрувати) - - - - 

 

Відомості про штат закладу 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Затверджена загальна штатна чисельність 

закладу, в тому числі: 

105,6 100,3 97,6 

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

- обслуговуючий персонал 30,0 30,0 30,0 

- педагогічний персонал 58,6 53,3 50,6 

- інші(спеціалісти) 14,0 14,0 14,0 

Фактична кількість працюючих, в тому числі: 89,5 86,5 84,5 

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

- обслуговуючий персонал 25,5 25,5 25,5 

- педагогічний персонал 49,0 46,0 44,0 

- інші(спеціалісти) 12,0 12,0 12,0 

Із загальної кількості фактично працюючих:    

- працюють повний робочий день 88 85 83 

- працюють неповний робочий день 1,5 1,5 1,5 

Середня заробітна плата: 14599,0 19083,0 23810,0 

- адміністративний персонал 5624 7481 8675 

- обслуговуючий персонал 1582 2379 3398 

- педагогічний персонал 4931 6122 7774 

- інші(спеціалісти) 2462 3215 3963 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 

 

 

Підпис керівника закладу 


