
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Відомості про суб’єкт 

 

Назва  Баштанський психоневрологічний інтернат 
Ідентифікаційний номер 03190521 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 56180, Миколаївська область, Баштанський район, с.Лоцкине,              
вул.І.Франка, 2 

Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Департамент соціального захисту населення Миколаївської 

обласної державної адміністрації  
Контактний телефон (05158) 9-54-72 
Контактний е – mail bashtanskij_internat@ukr.net 

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Грубий Леонід Дмитрович 
Посада Директор 
Контактний телефон (05158) 9-54-72; 0674893443 
Орган який призначив Управління соціального захисту населення Миколаївської обласної 

державної адміністрації 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ від 02.06.1997 № 45-К  
Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту 04.06.2014р. – 03.06.2019р. 
 
Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Розпорядження голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 06.06.2018 № 221-р «Положення про Баштанський 
психоневрологічний інтернат» 

Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна державна адміністрація 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда ні  
 

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

Капітальний ремонт овочесховища 25.08.2015р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна 35 (тридцять п’ять) 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

Миколаївська область, Баштанський район, с.Лоцкине,  
вул. І.Франка, 2 

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

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серія ССГ 
№ 237165 від 07.11.2008р.; 
Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серія ССГ 
№ 237166 від 07.11.2008р.; 
Витяг про державну  реєстрацію прав серія СЕЕ № 639216 від 
03.07.2012р. 

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

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САВ   
№ 963200 від 03.07.2012р. Лоцкинська сільська рада Баштанського 
району Миколаївської області; 
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САВ   
№ 962099 від 07.11.2008р. Лоцкинська сільська рада Баштанського 
району Миколаївської області; 
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САВ   
№ 962098 від 07.11.2008р. Лоцкинська сільська рада Баштанського 
району Миколаївської області. 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

так так 
 ні 

Наявність власної котельні так так 
 ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

так так 
 ні 

 
 
 



Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 195 га у постійне користування для цільового призначення 
Місце розташування земельної ділянки 195 га - Миколаївська область, Баштанський район, с.Лоцкине 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Державний акт на право постійного користування землею серія МК 
№ 3 від 31.08.1994р. 

 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и розшифровка) 

87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для 
осіб похилого віку та інвалідів 

Продукція, послуги - 
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

Дозвіл на спеціальне водокористування УКР 185 А/НИК від 
03.11.2014р. 

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

- 

 
Персонал 2018 рік (факт) 

чоловік/тис.грн 
2019 рік (затверджений 

кошторис), чоловік/тис.грн 
Кількість працюючих 94 100 

Повний робочий день 92 97 
Неповний робочий день 2 3 

Адміністративний персонал 9 9 
Обслуговуючий персонал  85 91 
Виробничий персонал - - 
Середня заробітна плата: 57,1 60,1 

Адміністративний персонал 72,4 79,3 
Обслуговуючий персонал  55,5 58,2 
Виробничий персонал - - 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 

 
2019 рік (затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць 141/151 151 

 
  2018 рік (факт) 

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

1. Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 
Всього: 
- заробітна плата з нарахуваннями 
- придбання медикаментів 
- придбання продуктів харчування 
- оплата комунальних послуг 
- інші видатки 

 
 

9226,4 
6594,6 
60,3 

513,0 
1301,2 
757,3 

 
 

10293,6 
7335,3 
64,8 
550,9 

1526,0 
816,6 

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) 
Всього: 
- медикаменти 
- продукти харчування 
- оплата комунальних послуг 
- капітальні видатки 
- інші видатки 

 
 

2856,3 
151,2 
2113,0 

4,0 
41,7 

546,4 

 
 

3265,0 
200,0 

2175,0 
10,0 
0,0 

880,0 
у тому числі бюджету розвитку - - 

3. Інші видатки (розшифрувати) - - 
 Всього 12082,7 13558,6 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 
Директор інтернату                                                                                                            Л. ГРУБИЙ 


