І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail

Новосвітлівський психоневрологічний інтернат
03190567
Комунальна організація (установа, заклад)
57055, Миколаївська область, Веселинівський район,
с.Новосвітлівка, вул. Центральна, 143
Миколаївська обласна рада
Департамент соціального захисту населення Миколаївської
обласної державної адміністрації
(05163) 2-74-33
ves_npi@ukr.net

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)
Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту

Кавецький Петро Михайлович
Директор
(05163) 2-74-33, 0675141417
Департамент соціального захисту населення Миколаївської
обласної державної адміністрації
Наказ від 20.08.2001 № 21
Так
До 21.08.2019р.

Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від
06.06.2018 № 221-р «Положення про Новосвітлівський
психоневрологічний інтернат»
Миколаївська обласна державна адміністрація

Відомості про нерухоме майно
Оренда

ні

Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна
Місце розташування об’єктів нерухомого
майна
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)

так
-

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні
Наявність власного джерела
водопостачання

30 (тридцять)
Миколаївська область, Веселинівський район, с.Новосвітлівка,
вул. Центральна, 143
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права серія ЕЕВ № 484803 від
08.08.2014р.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно САС № 505320
від 25.08.2011р. Новосвітлівська сільська рада Веселинівського
району Миколаївської області

ні
так
так

так
ні
так
ні
так
ні

Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право

5,07 га для розміщення адміністративної і господарських будівель;
97,29 га для сільськогосподарського використання;
50 га для ведення підсобного господарства
5,07 га; 97,29 га; 50 га – на території Новосвітлівської сільської Ради
Державний акт на право постійного користування землею серія МК

користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

№ 017 від 26.09.1994р.
Державний акт на право постійного користування землею серія ІІ-МК
№ 000637 від 15.03.2002р.
Державний акт на право постійного користування землею серія МК
№ 018 від 26.09.1994р.
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и розшифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

87.20 – надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб
з розумовими вадами та хворих на наркоманію
Дозвіл на водопостачання від 21.10.2014р. до 07.08.2019р.
-

Персонал
Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал

2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн
112
112
3
109
130,8
92,9
37,9
-

2019 рік (затверджений
кошторис), чоловік/тис.грн
113
112
1
4
109
124,4
83,2
41,2
-

Основні користувачі послуг

2018 рік (факт)

2019 рік (затверджений
кошторис)
210/210

Кількість користувачів/кількість місць

1.

2.

3.

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

210/210

2018 рік (факт)
тис.грн

2019 рік (затверджений
кошторис), тис.грн

10759,8
7166,3
84,3
1136,2
1854,7
518,3
-

12316,8
8177,8
90,5
1327,7
2179,5
541,3
-

-

-

3908,1
399,9
1661,0
1847,2
14667,9

3450,0
677,0
1408,0
1365,0
15766,8

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
Директор інтернату

П. КАВЕЦЬКИЙ

