
                                                                                                             Додаток 1 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Миколаївський обласний методичний кабінет навчальних 
закладів  культури та мистецтв  

Ідентифікаційний номер 23410918 
Організаційно-правова форма  Державна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 64-А 
Власник Територіальні громади сіл, селищ, міст Миколаївської області в 

оперативному управління Миколаївського обласного 
методичного кабінету навчальних закладів  культури та 
мистецтв 

Орган управління Управління культури, національностей та релігій 
Миколаївської облдержадміністрації 

Контактний телефон (0512) 37-60-85 
Контактний е – mail omknik@ukr.net 
Офіційний сайт  

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Катрич  Олена  Павлівна 
Посада Директор 
Контактний телефон (066) 519-02-46 
Орган який призначив Управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської облдержадміністрації  
Рішення про призначення (назва, реквізити) 1. Наказ № 16-К від 27.08.2007 р. Управління культури 

Миколаївської облдержадміністрації; 
2. Наказ № 5-К від 27.08.2007 р. Миколаївського обласного 
методичного кабінету навчальних закладів  культури та 
мистецтв. 

Наявність контракту (так/ні) НІ 
Строк дії контракту НІ 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Статут Миколаївського обласного методичного кабінету 
навчальних закладів  культури та мистецтв 
Затверджено Голова блдержадміністрації О.В. Садиков 
14.06.2005 р. 

Орган який прийняв рішення Зареєстровано Миколаївська міська рада 26.09.2005 р. 
Реєстраційний № 15221050001004242 
Ідентифікаційник код 23410918 
Державний реєстр  О.О.Ус.  26.09.2005 р. 

 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда   
 

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

Капітальний ремонт: 2002-2004 р.р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна Нежитлова будівля загальною площею 134, 6 кв.м  із службовою 
будівлею та спорудами  

Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

54001, Миколаївська обл.,м. Миколаїв, Центральний район, 
вул. Спаська, 64-А 

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

Витяг з державного реєстра речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності. 
Індексний номер витягу: 28687678 від 28.102014 р. 

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

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
від 14.05.2012 р. Серія САЕ № 385037 

 

Наявність власного джерела так так 



електропостачання - ні  
Наявність власної котельні так так 

- ні 
Наявність власного джерела 
водопостачання 

так так  
- ні 

 

Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га - 
Місце розташування земельної ділянки -              54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 64-А 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

-            Технічний паспорт 
Інвентаризаційна справа № 25526 
Реєстраційний номер № 2008 від 04.04.2012 р. 

 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 
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  
2018 рік(факт) 

чоловік/тис.грн 
 

2019 рік(факт), 
чоловік/тис.грн 

 

2020  
(затверджений 

кошторис), 
Чоловік/тис грн 

Кількість працюючих  (ставки) 8,5 8,5 8,5
Повний робочий день 6 6 6
Неповний робочий день 2,5 2,5 2,5

 Адміністративний персонал 1 1 1
Обслуговуючий персонал 4 4 4
Виробничий персонал 3,5 3,5 3,5
Середня заробітна плата:  

Адміністративний персонал 10,447 13,079 10,322
Обслуговуючий персонал 15,832 21,721 19,066
Виробничий персонал 24,560 28,214 30,673

 

Основні користувачі послуг 
2018 рік 
(факт), 

 

2019 рік  
(факт),  

 

2020 рік 
(затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць) - - -

 
 
  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) 

863,2  
(зарплата -629,3; 

нарахування -146,8; 
енергоносії – 26,2; 

оплата послуг – 27,5 
відрядження – 2,6; 

предмети,матеріали, 
обладнання – 23,1; 
Інші (подарунки 

переможцям 
конкурсів) – 7,7. 

1032,8 
(зарплата -

769,0; 
нарахування -

169,2; 
енергоносії – 
28,3; оплата 

послуг – 27,4 
відрядження – 

4,3; 
предмети,мате

ріали, 
обладнання – 

24,7; Інші 
(подарунки 

переможцям 

1378,4 
(зарплата -1019,1; 

нарахування -
224,2; енергоносії 

– 35,2; оплата 
послуг – 38,7 

відрядження – 9,8; 
предмети,матеріал

и, обладнання – 
41,0; Інші 

(подарунки 
переможцям 

конкурсів – 9,9; 
навчання 

відповідального за 
газове опалення –



конкурсів- 9,3; 
навчання 

відповідальног
о за газове 

опалення – 0,6) 
– 9,9.  

0,5) – 10,4. 

у тому числі видатки розвитку  - - -
Субвенція з державного бюджету  
(розшифрувати основні статті) 

- - - 

у тому числі кошти ДФРР -  
2. Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(розшифрувати основні статті) 
- 17,8 

(придбання 
комп’ютера) 

- 

у тому числі бюджету розвитку  - 17,8 -
3. Інші видатки (розшифрувати) - - -
 Всього 863,2 1050,6 1378,4
 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 

 
 
 
 
Підпис керівника   


