
 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Відомості про суб’єкт 
 
Назва  Комунальний заклад «Миколаївський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Миколаївької обласної 
ради 

Ідентифікаційний номер 23088322 

Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 54031, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський 
район, вулиця Новобузька, 97

Власник Миколаївська обласна рада 

Орган управління Служба у справах дітей Миколаївської обласної державної 
адміністрації

Контактний телефон (0512) 56 83 43, (0512) 56 83 90, (0512) 56 83 42 

Контактний е – mail priutdet@ukr.net 

Офіційний сайт - 
 

Відомості про керівника 
 
Керівник Клюйко Світлана Миколаївна 

Посада Виконувач обов’язків директора 
Контактний телефон (0512) 56 83 42, 0506317048 

Орган який призначив Миколаївська обласна державна адміністрація 
Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.01.202   
№ 29-рк «Про директора комунального закладу 
«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Миколаївської обласної ради» 

Наявність контракту (так/ні) ні 
Строк дії контракту З 02.02.2020, але не більше ніж на строк шість місяців 
 
Відомості про Статут/Положення 
 
Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Рішення Миколаївської обласної ради від 27.06.2013р. № 21, 
Рішення Миколаївської обласної ради від 27.04.2017р. № 29 
«Про внесення змін до Положення про комунальний заклад 
«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Миколаївської обласної ради 

Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 

 
Відомості про нерухоме майно 
 
Оренда 

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

капітального ремонту 2005 

Кількість об’єктів нерухомого майна 1
Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

54031, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський 
район, вулиця Новобузька, 97 

Документ, що підтверджує державну 
реєст-рацію прав на нерухоме майно за 
терито-ріальними громадами сіл, 

 



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

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права. Індексний номер 
75211437 від 08.12.2016р. Рішення про державну реєстрацію 
іншого речового права, індексний номер: 37139065 від 
06.05.2015р. 

 
Наявність власного джерела 
електропостачання 

так
Х ні

Наявність власної котельні Х так
ні

Наявність власного джерела 
водопостачання 

так
Х ні

 
 
Відомості про земельну ділянку:  
 
Розмір земельної ділянки, га 0,883 

Місце розташування земельної 
ділянки 

54031, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, 
вулиця Новобузька, 97 

Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права. Індексний номер 
75211437 від 08.12.2016р. Витяг з Рішення Миколаївської 
міської ради №9/46 від 12.10.2016р. 

 
 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь Соціальний захист 

Основні види діяльності за КВЕД 
(код и розшифровка) 

87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням 
проживання 

Продукція, послуги Тривале перебування дітей віком від 3 до 18 років, які 
опинились у складних життєвих обставинах, надання їм 
комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, 
правової та інших видів допомоги. 

Наявність ліцензії, сертифікати, 
дозволи (які саме) 

 

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

  

 

Персонал  
2018 рік(факт) 

чоловік/тис.грн 
 

2019 рік(факт), 
чоловік/тис.грн 

 

2020  
(затверджений 

кошторис), 
Чоловік/тис грн 

Кількість працюючих  59  60 89 

Повний робочий день 58 59 88 
Неповний робочий день  1 1 1 

 Адміністративний персонал  2 2 3 
Обслуговуючий персонал 57 58 86 
Виробничий персонал  
Середня заробітна плата:    

Адміністративний персонал 12,462 15,354 9,935 
Обслуговуючий персонал  7,030 7,347 5,961 



Виробничий персонал  
 

Основні користувачі послуг 
2018 рік 
(факт), 

 

2019 рік  
(факт),  

 

2020 рік 
(затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць) 97 86 100
 
  2018 рік (факт) 

тис.грн 
2019 рік 
(факт) 
тис.грн 

2020 
рік(затверджен
ий кошторис), 

тис.грн 
1
. 

Видатки загального фонду обласного 
бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

10 535,154 11 592,888 12969,115 

Оплата праці 5 107,358 5 483,798 6509,400
Нарахування на оплату праці 1 138,393 1 172,805 1432,100
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 147,215 121,696 128,100
Продукти харчування 2 241,100 2 326,512 2469,300
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 961,419 745,513 1070,615
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

  8,500 

Соціальне забезпечення 6,377
Інші видатки 939,669 1742,564 1344,723

у тому числі видатки розвитку  
Субвенція з державного бюджету  
(розшифрувати основні статті) 

   

у тому числі кошти ДФРР  
2
. 

Видатки спеціального фонду обласного 
бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

116,827 123,387  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 11,498  
Продукти харчування 64,063 80,789  
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

28,662   

Інші видатки 24,102 31,100  
у тому числі бюджету розвитку 28,662  

3
. 

Інші видатки (розшифрувати)    

 Всього  
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 
 
 
 
 
В.о. директора                                                     Клюйко С.М. 


