Додаток 1 до листа 186 від 26.05.2020
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва

Контактний телефон
Контактний е – mail

Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів №6 Миколаївської обласної ради
37585597
Комунальна організація
54049, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний район, вул.
Рибна, 95
Миколаївська обласна рада
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної
адміністрації
0512-58-93-11
mykolaivska.szoshi6@gmail.com

Офіційний сайт

www.internat6.mk.sch.in.ua

Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)

Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту
Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Митько Світлана Василівна
Виконувач обов’язків директора
Моб. тел.067-12-88-883 раб. тел.. 0512-58-93-10
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної
адміністрації
Наказ №22-К від 15.01.2018 «Про призначення Митько С.В.
виконувачем обов’язків директора Миколаївської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської
обласної ради»
ні

Cтатут Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради, Рішення
Миколаївської обласної ради від 23.03.2012 №21
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда
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)
Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

*
Жовтень 1976 року, Капітальний ремонт покрівлі у 2016 році
2
м. Миколаїв, Корабельний р-н, вул. Рибна 95
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності №120721741 від 16.04.2018р.
----

ні
ні

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

ні

так
ні
так
ні
так
ні

3,233
М. Миколаїв, Корабельний район, вул. Рибна, 95
Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ №080129 від 09.09.2004 року

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)

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

85.31, Загальна середня освіта
85.10 Дошкільна освіта
Загальна середня освіта, дошкільна освіта
Ліцензія на 152 дитини, Розпорядження Миколаївської обласної
адміністрації №185-р від 05.06.2019 року
----

2019 рік(факт),
чоловік/тис.грн

125
121
4
3
53
69

125
121
4
3
53
69

2020
(затверджений
кошторис),
Чоловік/тис грн
125
121
4
3
53
69

17,9
5,1
11,1

11,7
5,9
11,0

13,0
5,2
9,6

2018 рік(факт)
чоловік/тис.грн

Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість місць)

2018 рік
(факт),

2019 рік
(факт),

114/128

114/128

2018 рік (факт)
тис.грн

1.

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

2019 рік (факт)
тис.грн

2020
рік(затверджений
кошторис),
тис.грн

1100,0
18905,3

20299,7

19303,3

269,3

11,6

3,0

218,6
27,5
19202,1

20311,3

20306,3

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

В.о. директора школи – інтернату ______________ Світлана МИТЬКО

М.п.

2020 рік
(затверджений
кошторис)
104/128

