Д одаток 1
І. ЗА ГА Л ЬН І ВІДО М О С ТІ
Відомості про су б ’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер

Володимирівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
04590040

Організаційно-правова форма

Комунальна власність

Ю ридична адреса

56065 Миколаївська область Казанківський район с.Володимирівна
в\л.Ш кільна, 1
Миколаївська обласна рада

Власник
Орган управління
Контактний телефон

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
(05164)9-61-30. 9-61-37

Контактний е - т а і і

уоіосіитигіука 15?о!икг.пеі

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

Абрамович Борис Анатолійович
директор
(05164)9-61-30
Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
Рішення Миколаївської обласної ради від 12.10.07р. №5
так
3 29.03.2018 по 29.03.2024р.

Відомості про С татут/П олож ення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Рішення Миколаївської облради від 23.02.2017 №17
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухом е майно
Оренда

-

Власна нерухомість

так

Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість о б ’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)

50% у 2010
11
с.Володимирівка Казанківський р-н Миколаївська обл.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 23.04.2007р.

Наявність власного джерела
електропостачання

V

так

Наявність власної котельні

V

ні
так

Наявність власного джерела
водопостачання

V

так

ні
ні

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

6.0078 га
с.Володим ирівка
Державний акт на право
№ 194758 від 29.1 1.1 1

постійного

користування

землею

ЯЯ

Г алузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и розш иф ровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

Персонал

85.31

-

О сновні користувачі послуг
КІЛЬКІСТЬ К0ристувачів/КХ76А7С7И6 м ісць)

2.

2
49
25

56
51
5
2

2020
(затвердж ений
кош торис),
Ч оловік/тис грн
57
52
5
2

21

22

10
4,9
14

1 1.7
5.2
ІЗ

12,7
6.0
12

2018 рік(ф акт)
чоловік/тис.грн

К ількіст ь працю ю чих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал (педпрац)
Середня заробіт на плат а:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал (педпрац)

1.

Загальна, середня освіта

Видатки загального фонду обласного бюджету
(розш иф руват и основні ст ат т і)
у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету
(розш иф руват и основні ст ат т і)
у тому числі кошти Д Ф РР
Видатки спеціального фонду обласного бюджету
(розш иф руват и основні ст ат т і)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розш ифрувати)
Всього

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

76
74
2

2019 рік(ф акт),
чоловік/тис. грн

^

2018 рік
(ф акт),

2019 рік
(ф акт),

84/180

100/180

-5

2020 рік
(затвердж ений
кош торис)
66/180

2018 рік (факт)

2019 рік (факт)

2020

тис.грн

тис.грн

101 15,7

9368,5

рік(затверджений
кошторис),
тис.грн
9421,8

5772.3

6592.0

6789,8

1 10.7

264.8

249.2

0,6
15999,3

7,5
16232,8

7.5
16468,3

