
Додаток до листа Миколаївської обласної ради  

від _________________ №__________________ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 

Повна назва  Професійно-технічне училище №42. 

Ідентифікаційний номер 02546097. 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа,заклад) 

Юридична адреса с. Андріївка, Баштанського району, Миколаївської області, вул. 

Перемоги, 17. 

Фактична адреса с. Андріївка, Баштанського району, Миколаївської області, вул. 

Перемоги, 17. 

Власник Міністерства освіти і науки України  

Орган управління Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Контактний телефон 2-00-91              2-00-87. 

Контактний e-mail apty42@ukr.net. 

 

Відомості про керівника 

Прізвище, ім’я, по батькові Бенюх Юрій Іванович. 

Назва посади Директор. 

Орган, яким призначено Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації. 

Дата призначення 02.07.2018р. 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Контракт, Директор департаменту освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації. 

Наявність контракту (так/ні) Так. 

Строк дії контракту З 02.07.2018 по 02.07.2023р. 

Контактний телефон (0258)20087. 

 

Відомості про головного бухгалтера 

Прізвище, ім’я, по батькові Гаренко Парасковія Сафронівна. 

Дата призначення 09.03.2001р. 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ №258, Директор Професійно-технічного училища №42. 

Контактний телефон 380968262782. 

 

Відомості про Статут / Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Статут Професійно-технічного училища №42, Баштанська 

райдержадміністрація Миколаївської області №1503105003000482. 

Орган, яким прийнято рішення  Баштанська райдержадміністрація Миколаївської області 

№1503105003000482 від 24.09.2007р. 

 

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 11. 

Місце розташування об’єктів Миколаївська область, Баштанський район, с. Андріївка. 

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 на нерухоме майно (житлова будівля 

гуртожитку), дата:15.03.2012р., серія: CAB № 963145, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля, 

ангару), дата:21.12. 2012р., серія: CAB № 963349, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

учбовий корпус), дата: 12.09.2012р., серія: CAB № 963264, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

зерносховище), дата: 21.12.2012р., серія: CAB № 963346, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 



 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

клуб), дата:21.12.2012р., серія: CAB № 963345, видано: Баштанською 

міською радою Баштанського району Миколаївської області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

лабораторії), дата: 03.12.2012р., серія: CAB № 963314, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

бібліотека), дата: 21.12.2012р., серія: CAB № 963344, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

котельня), дата: 21.12.2012р., серія: CAB № 963347, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

лабораторії), дата: 03.12.2012р., серія: CAB № 963313, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

їдальня), дата: 21.12.2012р., серія: CAB № 963350, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

 Свідоцтво на право власності на нерухоме майно (нежитлова будівля 

гаража), дата: 21.12.2012р., серія: CAB № 963348, видано: 

Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської 

області. 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

__________ 

  

Наявність власного джерела 

електропостачання 

Так. 

Наявність власної котельні Так. 

Наявність власного джерела водопостачання Так. 

 

Відомості про земельні ділянки 

Кількість земельних ділянок 1. 

Місце розташування земельних ділянок Миколаївська область, Баштанський район, с. Андріївка. 

Загальна площа земельних ділянок 461,1. 

Умови, на яких використовуються земельні 

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

Постійне користування. 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

Державний Акт на право постійного користування землею, Дата: 

03.09.1997р., Серія: ІІ – МК  №002002, Видано Баштанською міською 

Радою народних депутатів Баштанського району Миколаївської 

області України. 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

Державний Акт на право постійного користування землею, Дата: 

03.09.1997р., Серія: ІІ – МК  №002002, Видано відповідно до рішення 

виконкому Баштанської міської Ради народних депутатів  від 25 

липня 1997р. № 144. 

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

 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Галузь Професійно-технічна освіта. 

Основні види діяльності за КВЕД  

(код, розшифровка) 

Державне управління державного характеру 85.32. 

Продукція, послуги Навчання. 

Наявність філій, представництв тощо (навести 

перелік) 

______ 

 

Відомості про наявні ліцензії, дозволи, сертифікати 

Отримані та діючі ліцензії, сертифікати, 

дозволи тощо (назва, дата, серія, ким видано) 

Сертифікат про державну акредитацію, дата: 27.04.2017р., серія: МВС 

№000789, виданий: Міністерством Внутрішніх Справ України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ліцензія, дата: 24.10.2006р., серія: АВ №159648, видана: 

Міністерством Освіти і науки України. 

 Витяг з рішення Акредитаційної комісії України, дата: 08.07.2014р., 

виданий: Міністерством Освіти і Науки України. 

Проектна потужність закладу 360 

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) 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування. 

8331  Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорії 

«А1» «А2» «В1»). 

8322 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1»). 

 

 

 

30 

 

 

 

___ 

 

 

 

30 

 

 

 

___ 

 

 

 

30 

 

 

 

___ 

5122 Кухар. 

5123 Офіціант. 

30 ___ 30 ___ 30 ___ 

 

8331 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В» «С»). 

30 ___ 30 ___ 30 ___ 

7436 Швачка. 

8263 Вишивальник. 

30 ___ 30 ___ 30 ___ 

6111 Плодоовочівник. 30 ___ 30 ___ 30 ___ 

6113 Озеленювач. 30 ___ 30 ___ 30 ___ 

6111 Плодоовочівник. 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) 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування. 

8331  Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорії 

«А1» «А2» «В1»). 

8322 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1»). 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

5122 Кухар. 

5123 Офіціант. 

30 30 30 

8331 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В» «С»). 

30 30 30 

7436 Швачка. 

8263 Вишивальник. 

30 30 30 

6111 Плодоовочівник. 30 30 30 

6113 Озеленювач. 30 30 30 

6111 Плодоовочівник. 30 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: 

7692,4 10165,3 5644,6 11407,6 

- видатки загального фонду, з яких 7296,8 9446,6 5472,3 10594,6 

капітальні видатки - - - ----- 

- видатки спеціального фонду, з яких 395,6 718,7 172,3 813,000 

капітальні видатки 10,0 41,4 18,1 ---- 

Інші джерела фінансування (розшифрувати) - - - - 

 

Відомості про штат закладу 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Затверджена загальна штатна чисельність 

закладу, в тому числі: 

91,9 97,1 100,2 

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

- обслуговуючий персонал 31,5 30,5 30,5 

- педагогічний персонал 41,9 46,1 49,2 

- інші 16,0 17,5 17,5 

Фактична кількість працюючих, в тому числі: 92,0 97,1 100,2 

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

- обслуговуючий персонал 31,5 30,5 30,5 



- педагогічний персонал 42,0 46,1 49,2 

- інші 16,0 17,5 17,5 

Із загальної кількості фактично працюючих: 80 78 75 

- працюють повний робочий день 76 76 73 

- працюють неповний робочий день 4 2 2 

Середня заробітна плата:    

- адміністративний персонал 7295 8453 9897 

- обслуговуючий персонал 1855 2590 2875 

- педагогічний персонал 3151 5020 5427 

- інші 2775 3395 3698 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 

 

 

Підпис керівника закладу 


