Д о д а то к і
І. ЗА Г А Л ЬН І ВІДО М О С ТІ
Відомості про су б ’єкт

Назва
Ідентифікаційний номер

Новопетрівська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
Снігурівського району М иколаївської обласної ради
04590151

Організаційно-правова форма

Комунальна

Юридична адреса

с.Новопетрівка Снігурівський район Миколаївська область
вул. Соборна, 38
Миколаївська обласна рада

Власник
Орган управління
Контактний телефон

Департамент освіти і науки М иколаївської облдержадміністрації
2-58-54.

Контактний є, - mail

int-novopetrivka@ukr.net

Офіційний сайт

novoDetrivske-internat.edukit.m k.ua

Відомості про керівника

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

Луцик Наталія Володимирівна
Директор школи-інтернату
0502966283
Департамент освіти і науки М иколаївської облдержадміністрації
Наказ № 572-К від 30.08.2016 р.
так
з 02.09.2016 р. по 02.09.2021 р.

Відомості про С татут/П олож ення

Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Рішення № 15 від 23.02.2017 р.
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме м айно

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

+
15.04.2020 р. введено в експлуатацію топкову з впровадженням
енергозберігаючих технологій.
11
Миколаївська область
Снігурівський район с.Новопетрівка
вул. Соборна,38
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ
№ 756349

•*

так

Наявність власної котельні

+
~ь

Наявність власного джерела
водопостачання

4-

ні
так
ні
так
ні

т

В ідом ості про зем ельн ) д іл я н к у :

Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

2,6350 га
Миколаївська
область
Снігурівський
район
с.Новопетрівка
вул. Соборна,38
Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ № 194841

II. Ф ІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь

О світа

Основні види діяльності за КВЕД

85.3 1 Загальна середня освіта

(код і розшифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

-

-

К ількість працю ю чих

Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал (педирац)

Середня заробіт на плат а:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий п ерсонал (педирац)
О сновні користувачі послуг

Кількість користувачів/кількість міць

75
66
9
3
36
36

74
65
9
3
36
35

72
64
8
3
36
33

16,1
4,1
11,4

14,3
4,9
12,1

13,7
4,9
12,6
2019 рік (ф акт),

2018 рік (факт),

2.

3.

Видатки загального фонду обласного бюджету
[розшифрувати основні статті)
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)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

2020
(затвердж ений
кош торис)

101/140

99/140

100/140

2019 рік (ф акт),
тис.грн

2018 рік (факт)
тис. грн

1.

2020
(затвердж ений
кош торис),
чоловік/тис.грн

2019 рік (ф акт),
чоловік/тис.грн

2018 рік (факт)
чоловік/тис. гри

П ерсонал

-

-

-

-

-

182,8
169,8
60,5
12110,9

1600,0
-

13919,0

11867,6

2020
(затвердж ений
кош торис),
тис.грн

-

12701,5
-

-

-

-

-

-

13919,0

14301,5

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

Н аталія ЛУЦИК

