
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Відомості про суб’єкт 
Назва  Інформаційно-аналітичний центр по організації надання населенню 

допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та 
виплати пенсій і допомог 

Ідентифікаційний номер 23626110 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 54001, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 14 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Департамент соціального захисту населення Миколаївської 

обласної державної адміністрації 
Контактний телефон 37-21-00 
Контактний е – mail mk_iac@ukr.net 

 
Відомості про керівника 

Керівник Васильєв Олександр Сергійович 
Посада Директор 
Контактний телефон 37-21-00 
Орган який призначив Департамент соціального захисту населення Миколаївської 

обласної державної адміністрації 
Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Наказ від 26.04.2016 № 23  

Наявність контракту (так/ні) ні 
Строк дії контракту - 

 
Відомості про Статут/Положення 

Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Наказ від 07.02.2017 № 14 «Про затвердження положення 
Інформаційно-аналітичного центру по організації надання 
населенню допомог та здійсненню контролю за правильністю 
призначення та виплати пенсій і допомог»   

Орган який прийняв рішення Департамент соціального захисту населення Миколаївської  
обласної державної адміністрації 

 

Відомості про нерухоме майно 

Оренда ні  
 

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

Листопад 1997 року (Акт державної комісії) 

Кількість об’єктів нерухомого майна 1 (один) 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна, 2 (Акіма, 2) 

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) 

- 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

- так 
Ні ні 

Наявність власної котельні так (топочна) так 
- ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

- так 
ні ні 

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

- 



 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и розшифровка) 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і 
пов’язана з ними діяльність 

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

- 

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

- 

 
Персонал 2018 рік (факт) 

чоловік/тис.грн 
2019 рік (затверджений 

кошторис), чоловік/тис.грн 
Кількість працюючих 29 29 

Повний робочий день 27 28 
Неповний робочий день 2 1 

Адміністративний персонал 3 3 
Обслуговуючий персонал  26 26 
Виробничий персонал - - 
Середня заробітна плата: 1643,6 1850,00 

Адміністративний персонал 402,00 450,00 
Обслуговуючий персонал  1241,6 1400,00 
Виробничий персонал - - 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 

 
2019 рік (затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць 1502,9 2500,0 

 
  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  
- оплата комунальних послуг  
- інші видатки  

 
 

2580,3 
2020,6 
17,4 

542,3 

 
 

3018,9 
2259,5 
355,00 
404,4 

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) 
- - 

у тому числі бюджету розвитку - - 
3. Інші видатки (розшифрувати) - - 

 Всього 2580,3 3018,9 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 
 
Директор  
інформаційно-аналітичного центру                                                                           О. ВАСИЛЬЄВ 


