
                                                                                                                       Додаток 
до листа від 29.01.2019 № 105-03/5-19 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Миколаїський обласний інститут  післядипломної педагогічної 
освіти 

Ідентифікаційний номер 31193118 
Організаційно-правова форма  комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 54001, вул. Адміральська, 4-А 
Власник Миколаївська обласна рада  
Орган управління Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА 
Контактний телефон 37-85-89 
Контактний е – mail moippo@moippo.mk.ua 

 
Відомості про керівника 

Керівник Шуляр Василь  Іванович 
Посада директор 
Контактний телефон 37-85-84 
Орган який призначив Миколаївська обласна рада 
Рішення про призначення (назва, реквізити) рішення № 13 від 11.03.2016 
Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту Березень 2021 
 
Відомості про Статут/Положення 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Рішення Миколаївської обласної ради № 20 від 12.10.2017   
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда -  
 

Власна нерухомість -  
Дата введення в експлуатацію, останнього 
капітального ремонту/реконструкції 

1993 

Кількість об’єктів нерухомого майна 2 адміністр.будівлі, заг. площа 3371,9кв.м. 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

вул. Адміральська, 4-А, вул..Наваринська, 6 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію прав на нерухоме майно за терито-
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (назва, реквізити) 

Рішення викон. комітету Миколаївськ.міської ради № 103   
від 26.01.2011, свідоцтво про право власності від 31.01.2011   
№ САС591069, Рішення Миколаївської обласної ради №20 від 
12.10.2017 року 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію права оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом (назва, 
реквізити) 

- 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

 так 
+ ні 

Наявність власної котельні  так 
+ ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

 так 
+ ні 

 

Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 0,1344 
Місце розташування земельної ділянки вул. Адміральська, 4-А 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Державний. акт на право постійного користування земельною 
ділянкою серія яя № 199223 

 
 



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

85.59  Інші види освіти, н.в.і.у. 

Продукція, послуги Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-
допоміжного персоналу в галузі освіти 

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

Безстрокова Ліцензія МОНМС України АГ №582826 від23.01.2012р. 

Представництва в інших містах, районах 
області (представництва, філії) 

 

 
Персонал 2018 (факт) 

чоловік/тис.грн 
2019 (затверджений 

кошторис) 
чоловік/тис.грн 

Кількість працюючих, чол.. 129 129 
Повний робочий день, чол 122 122 
Неповний робочий день, чол.. 7 7 

Адміністративний персонал 4 4 
Обслуговуючий персонал  37 37 
Виробничий персонал 88 88 
Середня заробітна плата:   

Адміністративний персонал 12,3 14,9 
Обслуговуючий персонал  3,9 4,3 
Виробничий персонал 7,1 7,6 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт)  2019 (затверджений кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць             4555  від 4689 до 5 000 

 
Фінансування закладу 
 

  2018 рік (факт), тис.грн 2019 (затверджений 
кошторис), тис.грн 

Субвенція з державного бюджету (на 
впровадження Концепції «Нова 
українська школа») 
(розшифрувати основні статті) 

5073,9 - 

у тому числі кошти ДФРР - - 
Видатки загального фонду обласного 
бюджету (розшифрувати основні статті) 

16760,6 16621,3 

у тому числі видатки розвитку  - 
Видатки спеціального фонду обласного 
бюджету (розшифрувати основні статті) 

734,5  250,8 

у тому числі бюджету розвитку 515,0 - 
Інші видатки (власні надходження) 124,9 - 
Всього 22693,9 16872,1 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                      В.І.Шуляр  


