
                                                                                                
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт  
 

Назва  Горожанський психоневрологічний інтернат 
Ідентифікаційний номер 03190596 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 56135, Миколаївська область, Баштанський район, с.Старогорожене, 
вул. Радянської Армії, 22  

Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Департамент соціального захисту населення Миколаївської 

обласної державної адміністрації 
Контактний телефон (05158) 9-59-10 
Контактний е – mail gorozheno-pni@ukr.net 

 
Відомості про керівника 

 

Керівник Пільгуй  Олександр Зіновійович 
Посада Директор 
Контактний телефон (05158) 9-59-38, 0966174448 
Орган який призначив Миколаївська обласна державна адміністрація 
Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Розпорядження від 10.12.2001 № 179-к  

Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту до 23.02.2019р. 

 
Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Розпорядження голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 06.06.2018 № 221-р «Положення про 
Горожанський 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 

2012р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна 29 ( двадцять дев’ять) 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

Миколаївська область, Баштанський район, с.Старогорожене, вул. 
Радянської Армії, 22 

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 СВР 
№ 004918 від 28.11.2006р. Баштанське районне бюро технічної 
інвентаризації; 
Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серія СВР 
№ 004916 від 28.11.2006р. Баштанське районне бюро технічної 
інвентаризації 

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 САА  
№ 221453 від 28.11.2006р. Старогороженська сільська рада 
Баштанського району Миколаївської області; 
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САА  
№ 221451 від 28.11.2006р. Старогороженська 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 4,7 га, 0,3274 га для іншого громадського призначення; 
53,6 га, 55,98 га, 43,8 га, 6,84 га, 2,35га, 2,2 га для ведення підсобного 
сільського господарства 

Місце розташування земельної ділянки 169,7974 га – на територіїї Старогороженської сільської ради 
Баштанського району Миколаївської області 

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

  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: 
   - серія ЯЯ  № 191693 від 05.11.2008р.;   
   - серія ЯЯ  № 191694 від 05.11.2008р.; 
   - серія ЯЯ  № 191695  від 02.03.2009р.; 
  -  серія ЯЯ  № 191696  від 02.03.2009р.; 
  -  серія ЯЯ  № 191697  від 02.03.2009р.; 
  -  серія ЯЯ  № 191698  від 02.03.2009р.; 
  -  серія ЯЯ  № 191699  від 02.03.2009р.; 
  -  серія ЯЯ  № 191700  від 02.03.2009р.  

 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

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

87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 
 
 

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

Дозвіл на спеціальне водокористування № 165/мл/490-18 від 
26.06.2018р., виданий Державним агентством водних ресурсів 
України 

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

- 

 
Персонал 2018 року (факт)  

чоловік/ тис.грн 
2019 (затверджений 

кошторис), чоловік/тис.грн 
Кількість працюючих, чол. 79 78 

Повний робочий день 73 72 
Неповний робочий день 6 6 

Адміністративний персонал 5 5 
Обслуговуючий персонал  74 73 
Виробничий персонал - - 
Середня заробітна плата: 4928,5 5488,9 

Адміністративний персонал 530,0 590,26 
Обслуговуючий персонал  4398,5 4898,64 
Виробничий персонал - - 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 2019 (затверджений 

кошторис), чоловік/тис.грн 
Кількість користувачів/кількість місць 102 105 

 
 2018 рік (факт) 2019 (затверджений 

кошторис), чоловік/тис.грн 
Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

- - 

у тому числі кошти ДФРР - - 
Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 
Всього: 
- заробітна плата з нарахуваннями  
- придбання медикаментів  
- придбання продуктів харчування  
- оплата комунальних послуг  
- інші видатки  

 
 

7049,3 
4859,5 
42,2 

618,1 
1060,7 
468,8 

 
 

7972,2 
5488,9 
45,3 
663,9 

1325,0 
449,1 

у тому числі видатки розвитку - - 



Видатки спеціального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 
Всього: 
- медикаменти  
- продукти харчування  
- інші видатки 

 
 

1996,3 
130,0 
855,2 
1011,1 

 
 

1500,0 
90,0 
890,0 
520,0 

у тому числі бюджету розвитку - - 
Інші видатки (розшифрувати) - - 
Всього 9045,6 9472,2 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 

 
 
Директор інтернату                                                                                                          О. ПІЛЬГУЙ 


