Додаток 1
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail

Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»
20903862
комунальна
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Покровка вул.
Бородинівська 47
Миколаївська обласна рада народних депутатів
Управління екології та природних ресурсів
Миколаївської облдержадміністрації
(05154) 30756
borisfenida_och @ukr.net

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

Петрович Зіновій Осипович
В. о. директора
(05154)30756
Миколаївська обласна державна адміністрація
Розпорядження № 49-рк від 28.02.2020року
ні
-

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

Затверджено Управлінням Економіки Миколаївської
олдержадмінстрації 6.12.2000 р. та Держуправлінням
Мінекоресірсів України по Миколаївській області
6.12.2000 р.
Управлінням Економіки Миколаївської
облдержадмінстрації та Держуправління Мінекоресірсів
України по Миколаївській області

Відомості про нерухоме майно
Оренда

так Офісне приміщення за адресою: вул.. Торгова 23 А
м. Очаків.

Власна нерухомість

так 1.Склад, 2 кордони «Зелений», 3. кордон
«Осетинський», 4. кордон «Біла хата», 5.
Артсвердловина
-

Дата введення в експлуатацію,
останнього капітального
ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого
майна
Місце розташування об’єктів
нерухомого майна

5
1. Очаківський1 район, с. Покровка, вул.. Бородинівська,
47, 2) поряд з с. Покровське, 3) поряд з с. Покровка,: 4)
поряд з с. Василівка, 5) с. Покровка.

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)

1. Свідоцтво про право власності на не рухоме майно
індексний номер: 26897096 видано 17.09.2014 року серія
САК№827103.
1. Витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності серія
ЕАУ № 492454
1. Витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права,
індексний номер №46790597, серія ЕКІ № 320928

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

х
х

Наявність власного джерела
водопостачання

х

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)

1,18га
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Покровка, вул.
Бородинівська 47
Державний акт Серія ЯЯ №193886 від 14.12.2012року

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и роз шифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати,
дозволи (які саме)
Представництва в інших містах,
районах області (представництва,
філії)

91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і
природних заповідників
-

Персонал

Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал

2018 рік(факт)
чоловік/тис.грн

2019 рік(факт),
чоловік/тис.грн

2020
(затверджений
кошторис),
Чоловік/тис грн

7
повний

7
повний

7
повний

2

2

2

5

5

5

7,313

10,361

10,628

4,491

5,266

6,251

Основні користувачі послуг

Кількість користувачів/кількість
місць

2018 рік
(факт),

2019 рік
(факт),

2020
(затверджений
кошторис),
Чоловік/тис грн

3929 /49,820

1730/33,228

2000/20,0

2018 рік
(факт)
тис.грн

Субвенція з державного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі кошти ДФРР
Видатки загального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
Заробітна плата
Нарахування на зарплату
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
Оплата послуг(крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата електроенергії
Інші поточні видатки
у тому числі видатки розвитку
Видатки спеціального фонду обласного
бюджету (розшифрувати основні статті)
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
Оплата послуг(крім комунальних)
Видатки на відрядження
Придбання основного капіталу
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

2019 рік (факт)
тис.грн

2020
рік(затвердж
ений
кошторис),
тис.грн

-

-

-

563,0

706,0

796,0

445,0
99,0
1,0
3,0
2,0
6,0
7,0

565,0
125,0
1,0
4,0
2,0
6,0
2,0
1,0

630,0
139,0
1,0
6,0
2,0
11,0
7,0

234,0

323,0

533,0

155,0
54,0
4,0
21,0

209,0
74,0
7,0
33,0

286,0
120,0
9,0
118,0

797,0

1029,0

1329,0

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
РЛП «Кінбурнська коса» займається природоохоронною, рекреаційною, науковою та екологоосвітньою діяльністю. Популяризує туристичну привабливість Миколаївської області та здійснює
протипожежну охорону Кінбурнської коси.

В.о. директора РЛП

З.О. Петрович

