
                                                                                                                                                                                          Додаток 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Миколаївська обласна філармонія
Ідентифікаційний номер 02225619 
Організаційно-правова форма  комунальна 

Юридична адреса М.Миколаїв, вул..М.Василевського,55 
Власник Миколаївська обласна філармонія 
Орган управління Управління культури, національностей та релігій Миколаївської 

ОДА
Контактний телефон 56-31-59 
Контактний е – mail nick-philharmonic@ukr.net

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Добровольський Олександр Дмитрович 
Посада Директор
Контактний телефон 56-31-59
Орган який призначив Миколаївська обласна державна адміністрація 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Рішення від 13.12.2019р №2
Наявність контракту (так/ні) так
Строк дії контракту З 13.12.2019р по 13.12.2024р.
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) №22 від 22.12.2016р
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна Рада
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда ПРАТ «Миколаївбуд» вул. Спаський спуск – 13А
 

Власна нерухомість 
Дата введення в експлуатацію, останнього 
капітального ремонту/реконструкції 

1) 1949/1993,       
2) 1976

Кількість об’єктів нерухомого майна 2
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

1) Вул..М.Василевського,55 
2) 2) вул. Курортна (Бутоми)-1А 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію прав на нерухоме майно за терито-
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (назва, реквізити) 

1) Витяг з Державного реєстру  Серія ЕЕМ №455569  2)Витяг 
з Державного Реєстру Серія ЕАІ №789318 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію права оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом (назва, 
реквізити) 

 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

так
х ні

Наявність власної котельні так
х ні

Наявність власного джерела 
водопостачання 

так
х ні

 

Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 0,0965
Місце розташування земельної ділянки Вул..М.Василевського,55
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Державний АКТ на право постійного користування землею  І-
МК№001496 від 13.11.1995р № 607 

 
Розмір земельної ділянки, га 0,6741



Місце розташування земельної ділянки Вул..Курортна (Бутоми)-1А
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права  №10045951   від  26.09.2013р.на 
право постійного користування земельною ділянкою  

 



Додаток 
до листа від 21.05.2020 № 704/07-14 

 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Миколаївська обласна філармонія 
(назва) 

 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и розшифровка) 

24 Орган з питань культури 

Продукція, послуги Концертна діяльність 

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

 

Представництва в інших містах, районах 
області (представництва, філії) 

 

 
Персонал 2018 рік (факт) 

чоловік/тис. грн 
2019 рік (факт) 

чоловік/тис. грн 
2020 рік 

(затверджений 
кошторис), 

чоловік/ тис. грн 
Кількість працюючих 84.5  90  101,5 

Повний робочий день 81,5  87  98,5 

Неповний робочий день 3  3  3 

Адміністративний персонал      11  11  11 

Обслуговуючий персонал  17  17  17 

Виробничий персонал 62  62  65 

Середня заробітна плата:      

Адміністративний персонал 4893  6918  7342 

Обслуговуючий персонал  3814  4809  5210 

Виробничий персонал 4911  5070  5774 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 

 
2019 рік (факт) 

 
2020  рік, 

(затверджений 
кошторис) 

Кількість користувачів/кількість місць 32717  36877  37000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  2018 рік (факт), 
тис. грн 

2019 
 рік (факт), 

тис. грн 

2020 рік 
(затверджений 
кошторис), тис. 

грн 
1. Видатки загального фонду обласного 

бюджету 
(розшифрувати основні статті) 
 

6591,7 

Заробітня плата – 
4910,0 
Нарахування- 1069,1  
Придбання 
сценічного одягу – 
198,5 (міні-проект) 
Послуги з оренди 
приміщень – 355,1 
Оплата комунальних 
послуг – 8586,0 

 

7623,2 

Заробітня плата – 
5666,2 
Нарахування- 
1236,8  
Погашення Кт 
заборгованості, та 
штраф– 113,0 
Послуги з оренди 
приміщень – 221,7 
Послуги охорони- 
161,9 
Інші послуги – 
128,0 
Оплата 
комунальних 
послуг – 95,6 

 

8812,2 
Зарплата – 6536,0 
Нарахування- 
1437,9  
Послуги з оренди 
приміщень – 
707,0, 
Оплата 
комунальних 
послуг –131,3 

у тому числі видатки розвитку 198,5    ‐ 

Субвенція з державного бюджету 
 (розшифрувати основні статті) 

     

у тому числі кошти ДФРР  
2. Видатки спеціального фонду 

обласного бюджету (розшифрувати 
основні статті)

‐    ‐ 

у тому числі бюджету розвитку ‐    ‐ 

3. Інші видатки (розшифрувати)      

  Всього 6591,7  7623,2  8812,2 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 

Підпис керівника закладу 


	інформація філармонія
	інформація філармоніяІІ

