
                                                                                                                                                                                           
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Миколаївський академічний український театр драми та музичної 
комедії

Ідентифікаційний номер 02226056 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса вул.Дунаєва,59,м. Миколаїв,Україна,54017 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Управління культури, національностей та релігій МОДА 
Контактний телефон (0512)47-92-52, 47-92-72 
Контактний е-mаil teatr@mksat.net.  maut.teatr@gmail.com 
Офіційний сайт maut.com.ua 

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Берсон Микола Семенович
Посада Директор-художній керівник
Контактний телефон (0512)47-92-52
Орган який призначив Управління культури ,національностей та релігій МОДА
Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Наказ Управління культури, національностей та релігій від 
30.03.2017 № 37

Наявність контракту (так/ні) так
Строк дії контракту 30.032017-29.03.2022

 
Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Рішення від 22.12.2016 № 24 

Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада
 
Відомості про нерухоме майно 
Оренда ні

 

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

 

Кількість об’єктів нерухомого майна 1
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

вул.Дунаєва,59,м. Миколаїв, Україна 

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

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 21.10.2014 Індексний номер 
28363625 

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

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 03.06.2019 р. Індексний 
номер витягу 168962119 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

так
х ні

Наявність власної котельні х так
ні

Наявність власного джерела 
водопостачання 

так
х ні

Відомості про земельну ділянку:  
Розмір земельної ділянки, га 0,6153
Місце розташування земельної ділянки вул.Дунаєва,59,м. Миколаїв, Україна
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Державний Акт на право постійного користування землею від 
29.12.2001р. № 501 

 



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Галузь Мистецтво 
Основні види діяльності за КВЕД 
 

90.01 Театральна та концертна діяльність 

Продукція, послуги Створення, публічне виконання та публічний показ театральних 
вистав ,інших творів театрального мистецтва, реалізація квитків на 
зазначені заходи

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   (ос.) 200 199 221
Повний робочий день 188 189 221
Неповний робочий день 12 10 -

Адміністративний персонал 24 26 29
Обслуговуючий персонал  15 15 15
Виробничий персонал 161 158 177
Середня заробітна плата:(тис.грн) 8,7 9,3 10,5

Адміністративний персонал 9,9 10,5 12,3
Обслуговуючий персонал  4,6 4,9 4,9
Виробничий персонал 8,9 9,5 10,7

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 

 
2019 рік (факт) 2020 рік (затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів  (осіб) 94700 90048 83600 

Фінансування закладу 
 2018 рік(факт) 

тис.грн 
2019 рік 
(факт), 
тис.грн 

2020 рік 
(затверджений 
кошторис), 
тис.грн 

Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

   

у тому числі кошти ДФРР  
Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті), у тому числі

26885,9 28063,6 35311,0 

Оплата праці 20903,0 22220,5 27879,4
Нарахування на заробітну плату 4598,7 4869,4 6133,5
Комунальні послуги 1143,6 973,7 1298,1
у тому числі видатки розвитку  

Інші видатки (розшифрувати)у тому числі 240,6  
           Витрати на вистави  
            Витрати на протипожежну безпеку 68,5  
            Витрати на проведення фестивалю  172,1  
            Поточний ремонт  
Видатки спеціального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті)у тому числі

 285,0  

Придбання обладнання і  предметів довгострокового 
користування 

 285,0  

Проектно-кошторисна документація  
у тому числі бюджету розвитку  

Інші видатки (розшифрувати)   
Всього 26885,9 28348,6 35311,0 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 
Директор-художній керівник                                                                                       Микола Берсон 
 
 
 
 


