Додаток
до листа від 29.01.2019 № 105-03/5-19
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail
Відомості про керівника

Володимирівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
04590040
Комунальна власність
56065 Миколаївська область Казанківський район с.Володимирівка
вул.Шкільна,1
Миколаївська обласна рада
Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
(05164)9-61-30, 9-61-37
volodumurivka15@ukr.net

Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)
Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту
Відомості про Статут/Положення

Абрамович Борис Анатолійович
директор
(05164)9-61-30
Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
Рішення Миколаївської обласної ради від 12.10.07р. №5
так
З 29.03.2018 по 29.03.2024р.

Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення
Відомості про нерухоме майно

Рішення Миколаївської облради від 23.02.2017 №17
Миколаївська обласна рада

Оренда

-

Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна
Місце розташування об’єктів нерухомого
майна
Документ, що підтверджує державну реєстрацію прав на нерухоме майно за територіальними громадами сіл, селищ, міст
Миколаївської області (назва, реквізити)
Документ, що підтверджує державну реєстрацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

так
50% у 2010р.
11
с.Володимирівка Казанківський р-н Миколаївська обл.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 23.04.2007р.

-

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

V

Наявність власного джерела
водопостачання

V

V

так
ні
так
ні
так
ні

Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

6.0078 га
c.Володимирівка
Державний акт на право постійного користування землею ЯЯ
№194758 від 29.11.11

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и роз шифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

85.31 – Загальна, середня освіта
-

Персонал
Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість міць

2018(факт)
чоловік /тис.грн
70,41

2019 рік (затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
70,41

2
2
37,8
30,61

5
2
37,8
30,61

10
4,9
14

11,60
5,1
13

2018 рік (факт)
84/225

2019 рік (затверджений
кошторис)
84/225

Фінансування закладу
2018 (факт)
тис.грн
Видатки загального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету
(розшифрувати основні статті)
(субвенція + додаткова дотація)
у тому числі кошти ДФРР
Видатки спеціального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (власні надходження)
9865,9

2019 рік
(затверджений
кошторис),
тис.грн

9 577,3

9982,8

288,6

249,2

23,5

135

9889,4

10232

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

Директор школи

Б. АБРАМОВИЧ

