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

Вознесенський геріатричний пансіонат
03190538
Комунальна організація (установа, заклад)
56507, Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул.Київська, 275
Миколаївська обласна рада
Департамент соціального захисту населення Миколаївської
обласної державної адміністрації
(05134) 5-70-26, (05134) 5-71-26
vozn.geriatripansion@ukr.net

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

Кісіль Віктор Петрович
Директор
(05134) 5-70-26
Управління соціального захисту населення Миколаївської обласної
державної адміністрації
Наказ від 20.01.1999 № 4-к
Так
з 24.02.2014р. по 23.02.2019р.

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

Наказ від 01.08.2013 № 103 «Про затвердження положень про
інтернати системи соціального захисту населення Миколаївської
обласної державної адміністрації»
Департамент соціального захисту населення Миколаївської
обласної державної адміністрації

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
1973 рік

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні
Наявність власного джерела
водопостачання

28 (двадцять вісім)
Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул.Київська, 275
Витяг № 30537172 від 07.07.2011р., реєстраційний номер 9209558
номер запису 350 книга 7 Комунальне підприємство Вознесенське
міжміське бюро технічної інвентаризації
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців серія АД № 629987 від 13.03.2014р.

так
так

ні

так
ні
так
ні
так
ні

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

11,62 га для охорони здоров’я і надання соціальних послуг;
80,9 га та 5,50 га для ведення підсобного господарства
11,62 га - м.Вознесенськ, вул.Київська, 275;
80,9 га та 5,50 га - в межах території Новогригорівської сільської ради
у Вознесенському районі
Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ №199050 від 19.05.2005р.;
Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ № 190045 від 08.02.2007р. та серія ЯЯ №190046
від 08.02.2007р.

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)

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

Персонал
Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість місць

1.

2.

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

2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн
110
110
0
5
105
-

2019 рік (затверджений
кошторис), чоловік/тис.грн
113
113
0
5
108
-

7,4
4,6
-

8,0
4,8
-

2018 рік (факт)

2019 рік (затверджений
кошторис)
160/160

128/160
2018 рік (факт)
тис.грн

2019 рік (затверджений
кошторис), тис.грн

10184,1
7353,2
64,0
941,8
1681,7
143,4
-

11358,6
8214,6
68,6
1011,5
1858,9
205,0
-

2673,9

2700,0

75,7
1535,1

86,0
1694,0

3.

- інші видатки
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

1063,1
12858,0

920,0
14058,6

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
Директор пансіонату

В. КІСІЛЬ

