
Додаток до листа Миколаївської обласної ради  

від _________________ №__________________ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 

Повна назва  Державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний 

ліцей» 

Ідентифікаційний номер 22432875 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 55002, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект 

Незалежності, 37 

Фактична адреса 55002, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект 

Незалежності, 37 

Власник Міністерство освіти і науки України 

Орган управління Директор 

Контактний телефон (05136) 2-11-17 

Контактний e-mail dnz_yupl@ukr.net 

 

Відомості про керівника 

Прізвище, ім’я, по батькові Невідомий Сергій Вікторович 

Назва посади Директор 

Орган, яким призначено Міністерство освіти і науки  

Дата призначення 16.03.2016 року 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ № 103-к від 16.03.2016 року 

Наявність контракту (так/ні) так 

Строк дії контракту 5 років 

Контактний телефон (05136) 2-11-17 

 

Відомості про головного бухгалтера 

Прізвище, ім’я, по батькові Величко Ірина В’ячеславівна 

Дата призначення 01.04.2016 року 

Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ  № 43 к 

Контактний телефон (05136) 2-10-59 

 

Відомості про Статут / Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Наказ № 780 від 01.06.2017 року 

Орган, яким прийнято рішення Міністерство освіти і науки України 

 

Відомості про нерухоме майно 

Оренда (так, ні) так 

Кількість об’єктів, що перебувають в оренді один 

Перелік об’єктів, що перебувають в оренді Нежитлове приміщення тепло-розподільчого пункту 

Адреса розташування об’єктів 55002, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект 

Незалежності, 37 

Назва орендодавця ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей» 

  

Власна нерухомість (так, ні) так 

Кількість об’єктів нерухомого майна Один  ( будівля ліцею) 

Місце розташування об’єктів 55002, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект 

Незалежності, 37 

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 на нерухоме майно Серія САЕ 

№394158 від 14.06.2013 року виданий Реєстраційною службою 

Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської 

області. 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

 

  

Наявність власного джерела 

електропостачання 

Немає 

Наявність власної котельні Немає 

Наявність власного джерела водопостачання Немає 

 

Відомості про земельні ділянки 

Кількість земельних ділянок Одна 

Місце розташування земельних ділянок 55002, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект 

Незалежності, 37 



Загальна площа земельних ділянок 3,1968 га 

Умови, на яких використовуються земельні 

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

Права постійного користування 

Документ, що підтверджує право власності 

(назва, дата, серія, ким видано)  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права СЕК №133012 від 13.07.2013 року, 

виданий Реєстраційною службою Южноукраїнського міського 

управління юстиції Миколаївської області 

Документ, що підтверджує право 

користування (назва, дата, серія, ким видано)  

 

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; 

55.90 – Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 56.10 – 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. 

Продукція, послуги  

Наявність філій, представництв тощо (навести 

перелік) 

Немає. 

 

Відомості про наявні ліцензії, дозволи, сертифікати 

Отримані та діючі ліцензії, сертифікати, 

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

Рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України 

від 20 грудня 2016 року Протокол №123  

Проектна потужність закладу 720 місць 

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) 

7231 - Слюсар з ремонту автомобілів 60  60  60  

7241 – Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
30  30  30  

5220 – Продавець продовольчих товарів 

5220 – Продавець непродовольчих товарів 
30  30  30  

5123 - Офіціант 30  30  30  

7212 – Електрозварник ручного зварювання 

7212 – Електрозварювальник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах. 

30  30  30  

7212 – Електрозварник ручного зварювання 45  45  45  

5220 – Продавець продовольчих товарів 45  45  45  

 

Відомості про здобувачів освіти 

    

Код, назва (найменування) професії 2016 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

2017 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

2018 рік 

(ліцензований 

обсяг/факт) 

7231 - Слюсар з ремонту автомобілів (ППП, 

ПТН, ПрП) 

60/74 60/74 60/51 

7241 – Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування (ППП, 

ПТН, ПК) 

30/80 30/78 30/78 

5220 – Продавець продовольчих товарів 

5220 – Продавець непродовольчих товарів 

(ППП) 

30/62 30/60 30/60 

5123 – Офіціант (ППП) 30/0 30/0 30/0 

7212 – Електрозварник ручного зварювання 

7212 – Електрозварювальник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах. (ППП) 

30/80 30/79 30/78 

7212 – Електрозварник ручного зварювання 

(ППП, ПрП) 

45/14 45/17 45/17 

5220 – Продавець продовольчих товарів (ППП, 

ПТН, ПрП, ПК) 

45/0 45/0 45/0 

 

 

 

 

 



 

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: 

- 9692,8 6075,3 12702,9 

- видатки загального фонду, з яких - 8659,2 5456,0 11232,4 

капітальні видатки - - - 0 

- видатки спеціального фонду, з яких - 1033,6 619,3 1470,5 

капітальні видатки - 90,4 65,8 44,1 

Інші джерела фінансування (розшифрувати) - - - 

 

0 

 

Відомості про штат закладу 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Затверджена загальна штатна чисельність 

закладу, в тому числі: 

94,9 95,1 94,1 

- адміністративний персонал 3 3 3 

- обслуговуючий персонал 27,5 27,5 27,5 

- виробничий персонал 49,9 50,1 49,1 

- інші 14,5 14,5 14,5 

Фактична кількість працюючих, в тому числі: 84,8 83,6 82,1 

- адміністративний персонал 3 3 3 

- обслуговуючий персонал 24,5 27,5 27 

- виробничий персонал 44,1 39,9 38,8 

- інші 13,2 13,2 13,3 

Із загальної кількості фактично працюючих:    

- працюють повний робочий день 66 72 70 

- працюють неповний робочий день 18 22 22 

Середня заробітна плата: 3564 5200 7068 

- адміністративний персонал 7870 9990 12290 

- обслуговуючий персонал 2190 3250 3504 

- виробничий персонал 3990 6380 9840 

- інші 3710 4610 5040 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 

 

 

Підпис керівника закладу                                                                                                      С.В.Невідомий 


