
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Відомості про суб’єкт  

 

Назва  Первомайський психоневрологічний інтернат 
Ідентифікаційний номер 03190544 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 55213, Миколаївська область, м.Первомайськ, вул.Київська, 69  
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Департамент соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації 
Контактний телефон (05161) 3-11-32; 3-11-36 
Контактний е – mail pervomajsk_pni@i.ua 

 
Відомості про керівника 

 

Керівник Бойко Ігор Миколайович 
Посада Директор 
Контактний телефон (0561) 3-11-32; 0666092462 
Орган який призначив Миколаївська обласна державна адміністрація 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Розпорядження № 223-рк від 24.09.2012р. 
Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту до 24.09.2020р. 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 
06.06.2018 № 221-р «Положення про Первомайський 
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 

2015 рік 

Кількість об’єктів нерухомого майна 20 (двадцять) 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

Миколаївська область, м.Первомайськ, вул.Київська, 69 

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

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності серія ЕЕА № 526434 від 17.01.2014р. 

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

- 

 

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 0,8283 га для обслуговування будівель психоневрологічного інтернату; 
11,485 га для обслуговування підсобного господарства; 
0,0639 га для обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

Місце розташування земельної ділянки 0,8283 га - Миколаївська область, м.Первомайськ, вул.Київська, 69;  
11,485 га - на території цегельного заводу; 
0,0639 га - Миколаївська область, м.Первомайськ, вул.Трудової слави, 64 



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

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права серія ЕЕК № 537935 від 26.08.2014р.; 
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права серія ЕЕР № 935283 від 03.03.2015р.; 
Договір оренди землі від 31.12.2014р. на підставі рішення Первомайської 
міської ради від 30.10.2014р. № 4 

 
Персонал 2018 рік (факт) 

чоловік/тис.грн 
2019 рік (затверджений 

кошторис), чоловік/тис.грн 
Кількість працюючих 81 81 

Повний робочий день 73 73 
Неповний робочий день 8 8 

Адміністративний персонал 9 9 
Обслуговуючий персонал  72 72 
Виробничий персонал - - 
Середня заробітна плата:   

Адміністративний персонал 420,0 562,5 
Обслуговуючий персонал  4000,8 4300,0 
Виробничий персонал - - 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 

 
2019 рік (затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць 135/135 135/135 

 
  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  
- предмети, матеріали 
- придбання медикаментів  
- придбання продуктів харчування  
- оплата комунальних послуг  
- інші видатки 

 
 

8005,9 
5393,3 
142,8 
53,9 

794,6 
1442,3 
179,0 

 
 

9156,2 
5932,3 
156,2 
57,9 
853,6 

1870,0 
286,2 

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  
- інші видатки 

 
 

2225,9 
175,0 
1672,5 
378,4 

 
 

2003,0 
185,0 

1518,0 
300,0 

3. Інші видатки (розшифрувати)  - - 
 Всього 10231,8 11159,2 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 

 
 
Директор інтернату                                                                                                                     І. БОЙКО  
 


