
четверг, февраль 13, 2020

ЗЗСО, ЗДО та ІРЦ

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України спільно із Міністерством розвитку громад та територій України та 
Міністерством фінансів України проводить збір інформації щодо функціонування об'єктів мереж закладів 
загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО), закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - 
ЗПО), закладів дошкільної освіти (далі - МПРК) та інклюзивно-ресурсних центрів (далі ІРЦ).

Перш ніж заповнювати цю форму, зверніть увагу на наступні вимоги:

— Заповнювати форму потрібно українською мовою;

— Ознайомитися із покроковою інструкцією заповнення електронної анкети (паспорта) об’єкта мережі 
надання публічних сервісів та послуг можна за посиланням;

— Інформацію про унікальний ідентифіктор Мінрегіону (IDF) можна знайти за посиланням;

— Якщо Ви скористалися інструкцією і не знайшли свій IDF або піктограма на карті була неактивною, 
поставте галочку у полі «Я скористався/лась інструкцією вище і не знайшов/ла IDF свого закладу на карті» і 
заповніть адресні поля вручну.

*якщо в обов'язковому полі для заповнення відсутня інформація для заповнення - ставити "-" (риску) або "0" (нуль)

1. Адресні дані

Щоб автоматично заповнити адресні дані, введіть унікальний ідентифікатор Мінрегіону (він має 
вигляд DF1234567 та вводиться без пробілів). Якщо код вам невідомий, введіть адресні дані 
вручну.

Я скористався/лась інструкцією вище і не знайшов/ла IDF
свого закладу на карті

Найменування (повна назва закладу) Корсунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької
районної ради Полтавської області

КОАТУУ 5322683401

Область Полтавська

Район Лохвицький

Населений пункт Корсунівка

Вулиця Низова
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https://drive.google.com/open?id=1zjwkC-h6Gu0wGb6oiGJHXtjdD1a6qQ3e
https://drive.google.com/open?id=1Pw5Vm-KyGHDUDTmOldFvZg31mzMVOxhe


Номер будинку 55

Телефон: 380535696519 Факс:

Електронна адреса: korsunskola@gmail.com

Сайт: http://korsunivka-zosh.pl.sch.in.ua/

2. Загальні показники об'єкта

2.1. Загальні відомості 

Код за ЄДРПОУ 23548686

Форма власності Комунальна

Код відомчої класифікації / ID 
внутрішньої системи

20514

Підпорядкування (засновник) Лохвицька районна рада Полтавської області

Тип об'єкта заклад загальної середньої освіти

Новий тип об'єкта не визначено

Статус не має статусу опорної або філії

Рівень  освіти (ступені) початкова, базова середня, профільна середня освіта

Діяльність активний

Мова навчання українська

Графік роботи
Пн з 08.00 до 16.00 
Вт з 08.00 до 16.00 
Ср з 08.00 до 16.00 
Чт з 08.00 до 16.00 
Пт з 08.00 до 16.00 
Сб - вихідний 
Нд - вихідний

Рік заснування/утворення 1975

Загальна кількість одиниць 
персоналу (штатна), одиниць

22
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із них одиниць вчителі: 14 вихователі:

непедагогічні працівники: 1

технічний персонал: 7

Загальна кількість здобувачів освіти 50

2.2. Технічні характеристики закладу

Загальна площа будівлі (будівель), м. 
кв.

1250

із них навчальних приміщень, кв.м.: 1250

здається в оренду, кв.м.:

орендованих приміщень, кв.м.:

Проектна потужність закладу (місць) 192

Ліцензований обсяг (місць) 120

2.3. Кількісні (результуючі) характеристики закладу

% використання проектної 
потужності закладу

25

% доплати запрестижність праці 20

2.4. Наявність мережі Інтернет

Чи підключений заклад до мережі 
Інтернет?

Так

За якою технологією підключений 
Інтернет? (згідно з договором)

FTTB/ FTTH / FTTC (звита пара, Інтернет кабель заведено
прямо до вашої квартири або будинку)

Швидкість на завантаження 
(download) мережі Інтернет в 
закладі? (згідно з договором, у 
Мбіт/c)

від 10 до 30

Швидкість на відвантаження 
(upload) мережі Інтернет в закладі? 
(згідно з договором, у Мбіт/c)

від 10 до 30

ЄДРПОУ (або ІНН) компанії, що 
надає послуги Інтернету

39908038
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Юридична назва надавача послуги з 
доступу до мережі інтернет (згідно 
договору)

Kompaniya "Avator"

3. Бюджетно-фінансові показники щодо закладу

3.1. Код місцевого бюджету 16311200000

3.2. Загальний обсяг видатків  на заклад/ об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн.

за 2019 рік на 2020 рік

Загальний обсяг видатків 3368817 3617080

3.2.1. у тому числі за різними типами бюджету та інших надходжень, грн. (в комірках   за  
котрими не було надходжень ставити "0")

за 2019 рік на 2020 рік

Державний бюджет 2156988 2154032

Місцевий бюджет 1131628 1463048

Інші надходження 80201 0

3.3. Загальний обсяг поточних видатків (КЕКВ 2000) на об’єкт за 2019 рік та план на 2020 
рік, грн.

за 2019 рік на 2020 рік

Загальний обсяг поточних видатків (КЕКВ 2000) 3330214 3617080

3.3.1. у тому числі поточні видатки (КЕКВ 2000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не було 
видатків ставити "0")

за 2019 рік на 2020 рік

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2653467 2789835

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 303584 384345

Інші поточні видатки 373163 442900

3.4. Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000) на об’єкт за 2019 рік та план на 
2020 рік, грн.

за 2019 рік на 2020 рік

Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000) 30603 0
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3.4.1. у тому числі капітальні видатки (КЕКВ 3000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не 

було видатків ставити "0")

за 2019 рік на 2020 рік

Придбання обладнання і предметів 30603 0

Капітальне будівництво 0 0

Реконструкція та реставрація 0 0

Інші капітальні видатки 0 0

4. Дані про особу, що заповнювала паспорт закладу 

Ваше ім'я та прізвище Василь Бабій

Займана посада Директор

Електронна пошта для зв'язку 
(Email)

korsunskola@gmail.com

Телефон для зв'язку (у форматі 
38012345789)

38067147909
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