
 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Галузь Освіта  

Основні види діяльності за КВЕД  

(код, розшифровка) 

85.31 Загальна середня освіта, 85.32 Професійно - технічна освіта 

Продукція, послуги Освітні 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) 

Свідоцтво про атестацію  від 30 червня 2015р., протокол№117 (Наказ 

МОН України від 03.07.2015 №1683л); ліцензія Серія АЕ № 285684 від 

29.03.2013 р., протокол №102 ( наказ МОН України від 05.04. №927-

л); наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 

06.03.2013 №190 Про затвердження рішення Миколаївської 

регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації 

навчальних закладів від 01.03.2013 року (протокол №6/13 ) та видачу 

свідоцтв про атестацію  

Проектна потужність закладу 400 

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) 

7212 Електрозварник ручного зварювання 

7212 Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 60 - 60 - + - 

7422 Столяр  

7423 Верстатник деревообробних верстатів 

30 - 30 - + - 

5220 Продавець продовольчихтоварів 

30 - 30 - + - 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

5220 Продавець продовольчих товарів 60 - 60 - + - 

7139 Опоряджувальник будівельний 

30 - 30 - + - 

4112 Оператор комп’ютерного набору 

4115 Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 30 - 30 - + - 

7137 Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

7241 Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування 
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) 

7212 Електрозварник ручного зварювання 

7212 Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

 

60/86 

 

60/91 

 

60/92 



4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

5220 Продавець продовольчих товарів 

 

30/55 

 

60/57 

 

60/73 

7139 Опоряджувальник будівельний 30/42 30/28 30/24 

4112 Оператор комп’ютерного набору 

4115 Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

 

30/64 

 

30/36 

 

30/20 

7137 Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

7241 Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування 

 

60/53 

 

30/47 

 

30/31 

 

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: 

 8313,0 4849,5 8948,6 

 

- видатки загального фонду, з яких - 8192,3 4740,8 8923,9 

капітальні видатки - - -  

- видатки спеціального фонду, з яких - 120,7 108,7 24,7 

капітальні видатки - - 40,2  

Інші джерела фінансування (розшиврувати) - - - - 

 

Відомості про штат закладу 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Затверджена загальна штатна чисельність 

закладу, в тому числі: 

             99,7 83,2 80,4 

- адміністративний персонал 3 2,5 2,5 

- обслуговуючий персонал 31 27,5 27,5 

-педагогічниий персонал 49,7 39,2 36,9 

- інші 16 14 13,5 

Фактична кількість працюючих, в тому числі: 99,7 83,2 79,8 

- адміністративний персонал 3 2,5 2,5 

- обслуговуючий персонал 31 27,5 27,5 

- педагогічний персонал 19,7 39,7 36,8 

- інші 16 13,5 13 

Із загальної кількості фактично працюючих:    

- працюють повний робочий день 99,2 82,7 79,3 

- працюють неповний робочий день 0,5 0,5 0,5 

Середня заробітна плата:    

- адміністративний персонал 4640 6330 8030 

- обслуговуючий персонал 1580 3370 3930 

- педагогічний персонал 3430 5340 6330 

- інші 1980 3400 4120 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 

 

 

Підпис керівника закладу                                                                                        С.П.Путієнко. 

 


