
 
                                                                                                                                                                                 Додаток 1                      
                                                                      І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Відомості про суб'єкт 
 

Назва КЗ « Первомайський центр соціально – психологічної  реабілітації дітей» 
МОР 

Ідентифікаційний номер 25380021 

Організаційно-правова форма Комунальна організація 

Юридична адреса Миколаївська обл., м . Первомайськ , вул. Юності 8 

Власник Миколаївська обласна рада  

Орган управління Служба у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації 

Контактний телефон (05161) 5-04-40 

Контактний є - mаіl pritulok_pervomaisk@ukr.net 

Відомості про керівника 
 

Керівник Гербіченко Інна Вікторівна 
Посада Виконувач обов’язків директора
Контактний телефон (05161) 5-04-40
Орган який призначив Миколаївської обласної державної адміністрація 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.01.202 № 30-рк 

«Про директора Комунального закладу «Первомайський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної 
ради» 

Наявність контракту (так/ні) ні
Строк дії контракту З 15.02.2020, але не більше ніж на строк шість місяців 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Рішення Миколаївської обласної ради від 27.06.2013 №20  
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда                                                              

Власна нерухомість          , Будівля, котельня  ,погріб. 

Дата введення в експлуатацію, останнього 
капітального ремонту/реконструкції 

1954рік. 

Кількість об'єктів нерухомого майна 3
Місце розташування об'єктів нерухомого майна Миколаївська обл., м . Первомайськ , вул. Юності 8 

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) 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САА 
№3587676 

 

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 0,5053 
Місце розташування земельної ділянки Миколаївська обл., м . Первомайськ , вул. Юності 8 
Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Державний акт на  право постійного користування земельною ділянкою 
серія ЯЯ №198648 



II. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

87.90 – надання інших послуг 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

2019 рік (факт) 
чоловік/тис.грн
. 

2020 рік 
(затверджений 
кошторис) 
чоловік/тис.грн 

Кількість працюючих, чол. 33/2280,9 38/3145,5 43,5/3803,5 
Повний робочий день, чол. 32 36 43,5
Неповний робочий день, чол. 1 2

Адміністративний персонал, чол. 4/251,0 4/336,1 4/395,3
Обслуговуючий персонал 11/716,0 19/1276,0 21,5/1480,5
Виробничий персонал 18/1313,9 15/1533,4 18/1927,7
Середня заробітна плата, грн.: 5,8 7,0 7,6

Адміністративний персонал, грн. 5,2 7,0 8,2
Обслуговуючий персонал 5,3 5,6 5,7 
Виробничий персонал, грн. 6,1 8,5 8,9 

 

Основні користувачі послуг 2018рі
к 
(факт) 

2019 рік 
(факт) 

2020 рік 
(затверджений 
кошторис) 

Кількість користувачів/кількість міць 42 39 50 

Джерела фінансування 
 

 2018 (факт) 
 тис. грн. 

2019 (факт), тис. 
грн. 

2020 (затверджений 
кошторис), тис. 
грн. 

Видатки загального фонду обласного 
бюджету (розшифрувати основні 

3825,4 5333,8 6244,1 

КЕКВ 2110 2280,9 3145,5 3803,5
КЕКВ 2120 501,8 718,9 836,7
КЕКВ 2220 7,7 38,2 41,4
КЕКВ 2230 699,9 1057,5 1117,8
КЕКВ 2270 334,8 374,7 444,7
у тому числі видатки розвитку  

Субвенція з державного 
бюджету (розшифрувати 

   

           у тому числі кошти ДФРР    

Видатки спеціального фонду обласного 
бюджету (розшифрувати основні статті) 

 40,0  

           КЕКВ 3110 40,0  
у тому числі бюджету розвитку  

Інші видатки (розшифрувати) 193,70 207,7 323,0 
КЕКВ 2210 99,1 102,0 153,0 
КЕКВ 2240 80,3 90,5 151,5 
КЕКВ 2250 12,7 13,6 14,8 
КЕКВ 2282 1,5 1,0 2,7 
КЕКВ 2800 0,1 0,6 1,0 

Всього 4019,1 5581,5 6567,1 

Інша інформація про діяльність суб'єкта. 
 

В.о.директора                                                                                                              Гербіченко І.В. 

 


