
                   

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Комунальний заклад культури «Обласний палац культури» 
(назва) 

 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и розшифровка) 

90.04 – Функціонування театральних і концертних залів 

Продукція, послуги Послуги для проведення заходів, навчання у гуртках, оренда майна  

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 110  108  108 

Повний робочий день 78  74  74 

Неповний робочий день 32  34  34 

Адміністративний персонал      8  9  9 

Обслуговуючий персонал  43  46  46 

Виробничий персонал 59  53  53 

Середня заробітна плата:      

Адміністративний 
персонал 

105,636  95,309  77,375 

Обслуговуючий персонал  52,659  52,703  68,012 

Виробничий персонал 45,304  53,291  59,839 

 
Основні користувачі послуг  

2018 рік (факт) 
 

 
2019  рік, (факт) 

 
2020  рік, (затверджений 

кошторис 
Кількість користувачів/кількість 
місць 

228,605  156,500  163,000 

 
 

   
2018 рік (факт), 

тис. грн. 

  
2019 рік (факт), тис. 

грн. 

  
2020 рік 

(затверджений 
кошторис), тис. грн. 

1. Субвенція з державного бюджету 

(розшифрувати основні статті) 

     

у тому числі кошти ДФРР       



Видатки загального фонду 

обласного бюджету, в т.ч.:  

- оплата праці та нарахування 

- комунальні послуги 

- інші поточні видатки 

 

6 913,756 

 

5 934,100 

695,877 

283,779 

В т.ч.: 

Зв'язок  –  6,272 
тис.грн. 

Послуги  з  охорони 
громадського порядку 
– 205,269 тис.грн. 

Дезінсекція  –  11,160 
тис.грн. 

Вивіз  тв.відх.  –  14,096 
тис.грн. 

Техн.обслугов.пож.си‐
ції – 41,760 тис грн. 

Послуги  інтернету  – 
1,475 тис.грн. 

Техн.обсл.вогнегасник
ів – 3,747 тис. грн. 

 

 

 

 

7 933,995 

 

6 718,900 

717,000 

498,095 

В т.ч.: 

Зв'язок – 6,840 тис.грн., 

Послуги з охорони 

громадського порядку – 

158,984 тис.грн., 

Техн..обсл.пож.сигнал. – 

42,000 тис.грн. 

Техн.обслугов. системи 

відео нагляду – 57,216 

тис.грн. 

Послуги з 

техн.перевірки 

теплолічильника – 

10,000 тис.грн. 

Ремонт і повірка водо 

лічильника – 1,180 

тис.грн. 

Дезінсекція – 12,054 

тис.грн. 

Поточн.ремонт 

санвузлів – 198,779 тис. 

грн. 

Перезарядка 

вогнегасників – 11,042 

тис.грн. 

 

 

9 292,868 

 

7 657,088 

913,880 

721,900 

В т.ч.: 

Зв'язок – 8,280 

тис.грн., 

Послуги з охорони 

громадського порядку 

– 196,200 тис.грн., 

Техн.обсл.пож.сигнал. 

– 44,520 тис.грн. 

Техн..обслуговування 

вогнегасників – 15,000 

тис.грн. 

Вогнезахисна обробка 

дерев.конструкцій 

сцени – 125,800 

тис.грн. 

Технічне 

обсл.внутрішн.електр

омереж – 30,000 

тис.грн. 

Техн.обслугов. 

системи відео нагляду 

– 73,200 тис.грн. 

Послуги з 

техн.перевірки 

теплолічильника – 

10,600 тис.грн. 

Послуги з 

супроводження 

програмного 

забезпечення – 38,100 

тис.грн. 

Поточний ремонт 

електромережі в 

будівлі ОПК – 167,000 

тис.грн. 



 

у тому числі видатки на інші 

заходи в галузі культури і 

мистецтва 

10,850 тис.грн 

 

 

Проїзд та проживання 

учасників 

нар.анс.танцю 

«Суднобудівник» для 

участі у V 

Всеукраїнському 

фестивалі‐конкурсі 

народної хореографії 

Героя України 

Мирослава Вантуха 

(м.Львів) 

246,125 тис.грн. 

В т.ч.: 

 

Видатки на проїзд та 

проживання, 

транспортні витрати для 

участі зразкового 

ансамблю танцю 

«Юнги» у 

Міжнародному 

фестивалі‐конкурсі 

хореографічного 

мистецтва «Щасливе 

дитинство у колі друзів» 

(м. Дніпро) – 41,793 

тис.грн. 

Видатки на проїзд та 

проживання для участі 

народного ансамблю 

танцю «Суднобудівник» 

у Міжнародному 

фестивалі‐конкурсі 

танцю народів світу 

«Веселкова 

Терпсихора» (м. Київ) – 

7,900 тис.грн. 

Видатки на проведення 

регіонального 

фестивалю‐конкурсу 

хореографічного 

мистецтва «Південний 

Бриз» в ОПК – 30,000 

тис.грн. 

Видатки на проїзд 

учасників зразкового 

анс.танцю «Юнги» для 

участі у ІІ 

Міжнародному 

фестивалі‐конкурсі 

хореографічного ми‐ва 

«Слобожанське коло‐

2019» (м. Харків) – 

11,046 тис.грн. 

Видатки на проведення 

заходів до Дня Святого 

 



Миколая, Новорічних та 

різдвяних свят в ОПК – 

155,386 тис.грн. 

2. Видатки спеціального фонду 

обласного бюджету, в т.ч.: 

оплата праці та нарахування 

- комунальні послуги 

- інші поточні видатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 836,235 

873,561 

319,333 

459,227 

В т.ч.: 

Миючі та чист. Зас. Та 

господарчі товари – 

120,111 тис.грн. 

Електротовари ‐     

62,500 тис. рн.. 

Сценічно‐постановчі 

засоби(костюми,взутт

я) – 76,100 тис.грн. 

Канцтовари та 

медикаменти – 41,732 

тис.грн. 

Послуги зв’язку – 

6,989 тис.грн.,послуги 

із забезпечення 

громадської безпеки – 

34,689 тис.грн., вивіз 

ТПВ – 1,047 

тис.грн.,обслугов.ком

п.програм – 23,728 

тис.грн., поточний 

ремонт меблів – 

17,300 тис.грн., 

розробка афіш та 

пошив конц.блузок – 

5,400 тис.грн., ремонт 

комп.техніки та 

заправка картр. – 

13,224 тис.грн., 

утилізація галог.ламп 

та рн...перевірка 

теплового 

лічильника– 3,482 

тис.грн., 

новор.оформлення 

сцени(монтаж 

декорацій) та фойє ІІ 

1 690,504 

770,568 

632,403 

279,591 

В т.ч.: 

Миючі та чист. зас.‐ 

44,982  тис.грн., 

господарчі товари – 

52,865 тис. рн..,. 

електротовари – 43,764 

тис.грн., 

канцтовари – 16,790 

тис.грн., 

періодичні видання – 

9,580 тис.грн., 

сцен.‐постановчі 

засоби(плаття,сорочка 

чолов.,пояс) – 5,555 

тис.грн., 

подарунки «Пряник 

медовий» ‐ 10,800 

тис.грн., 

послуги зв’язку – 8,037 

тис.грн. 

заправка картридж.,  

обслуг.комп.програми 

та комп.техніки – 22,250 

тис. рн.., 

послуги з охорони 

громадського порядку – 

32,532 тис. рн.., 

технічне обслуговування 

системи відео нагляду – 

11,268 тис.грн., 

послуги з вивозу ТПВ – 

1 773,300 

878,571 

682,849 

211,880  

В т.ч.: 

Миючі та чист. зас.‐ 

61,960  тис.грн., 

господарчі товари – 

14,350 тис. рн..,. 

електротовари – 

65,430 тис.грн., 

канцтовари – 12,110 

тис.грн., 

послуги зв’язку – 

9,120 тис.грн. 

заправка картридж.,  

обслуг.комп.техніки – 

14,000 тис. рн.., 

повірка приладів 

обліку – 21,910 

тис.грн. 

податок на землю – 

11,500 тис.грн., 

пеня, інфляція – 1,500 

тис.грн 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- придбання обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- капітальний ремонт 

 

пов. – 44,900 тис.грн., 

рн...обслугов.вогнегас

ників – 4,253 тис.грн. 

Страхування 

добров.пожежної 

дружини – 3,684 

тис.грн. 

Інфляція, пеня – 0,09 

тис.грн. 

 

 105,980 тис.грн. 

в.т.ч. 

консольні насоси(2 

шт)– 37,892тис.грн., 

підсилювач звука – 

14,650 тис.грн., 

задник(одяг сцени 

малого залу) – 22,600 

тис.грн., куліси чорні(2 

шт) – 16,0 тис.грн., 

підсилювач 

потужності – 14,840 

тис.грн. 

 

кап.ремонт 

приміщення 

танцюв.класу ОПК – 

78,134 тис.грн. 

0,960 тис.грн., 

технічне обслуговування 

внутрішніх 

електромереж – 18,451 

тис.грн., 

рн...перевірка 

ел.лічильника – 0,872 

тис.грн., 

пеня,інфляція – 0,885   

тис.грн. 

 

7,942 тис.грн. – 

комп’ютер в комплекті 

Видатки інших джерел надходжень, 

в т.ч.: 

- інші поточні видатки 

 

129,280 тис.грн.: 

пюпітри(20 шт) – 

12,590 тис.грн., табло 

аварійне «Вихід»(20 

шт) – 7,200 тис.грн., 

світильники НСП(14 

шт) – 2,030 тис.грн., 

кабель HDMI(10м) – 

0,340 тис.грн., 

конц.костюми 

«Латина»(16 шт) – 

36,000 тис.грн., 

вінілове покриття для 

підлоги танц.класу – 

34,130 тис.грн., 

фанера водостійка 

36,966 тис.грн.: 

ростові ляльки(3 шт) – 

9,000 тис.грн., медична 

сумка – 0,500 тис.грн., 

медичні носилки 

тактичні – 0,400 тис.грн., 

лампи OSRAM(6 шт) – 

15,066 тис.грн., 

проекційний екран – 

12,000 тис.грн.  

   



шліфована(27 шт) – 

18,198 тис.грн., 

фанера ФСФ (27 шт) – 

18,792 тис.грн. 

 

3. у тому числі бюджету розвитку 

в т.ч.: 

‐ капітальний ремонт 

 

 

473,984 тис.грн. 

Кап.ремонт 

трубопроводів 

системи охолодження 

ОПК – 297,773 

тис.грн., кап.ремонт 

трубопроводу 

системи 

теплопостачання ОПК 

– 176,211 тис.грн. 

 

 

 

 
 
 

4. Реалізація інших заходів щодо 

соціально‐економічного розвитку 

територій 

в т.ч.: 

- капітальний ремонт 

  298,453 тис.грн. 

Кап.ремонт системи 

протипожежного 

захисту КЗК «Обласний 

палац культури» 

 

 
 

ІІІ.  Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 

Першочергові проблемні питання, які бажано вирішити в найкоротші терміни: 
 

Капітальний ремонт пульта помічника режисера та виносного софіта 
сценічного комплексу ОПК 

500 000 грн 

Кошторисна документація на капітальний ремонт автоматизованої  системи 
пожежогасіння, димовидалення, приміщення великого залу ОПК, паркету  

1 100 000 грн 

Капітальний ремонт  фойє ІІ поверху (паркетна зала)   5 000 000 грн 

Комплект звукової апаратури для концертної зали ОПК  2 000 000 грн 

Кошторисна документація на капітальний ремонт площі перед ОПК та 
капітальний ремонт фонтану з освітленням та звуковим супроводом 

500 000 грн 

   

 
 

         Директор                                                                                     М.М. Добкіна 



 
                                                                                                                                              Додаток 1 
 

  
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Комунальний заклад культури «Обласний палац культури»
Ідентифікаційний номер 31613225 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 54017, м. Миколаїв, площа Суднобудівників, 3 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації
Контактний телефон (0512) 47-97-37 
Контактний е – mail nikodk@i.ua 

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Добкіна Марія Миколаївна
Посада Директор
Контактний телефон (0512) 47-97-37
Орган, який призначив Миколаївська обласна рада
Рішення про призначення (назва, реквізити) Рішення №3 від 27.07.2017р. «Про призначення Добкіної М.М. на 

посаду директора комунального закладу культури «Обласний палац 
культури»

Наявність контракту (так/ні) Так
Строк дії контракту 5 років
Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.06.2001р. № 392
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна державна адміністрація 
Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда Ні
 

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

1967р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна 1 (Один)
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

м. Миколаїв, площа Суднобудівників, 3 

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

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань від 05.07.2016р. 

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

 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

так
Ні ні

Наявність власної котельні так
Ні ні

Наявність власного джерела 
водопостачання 

так
Ні ні

 
Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 1,2432 га
Місце розташування земельної ділянки м. Миколаїв, площа Суднобудівників, 3 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 18.03.2015 року, 
Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою, серія ЯЯ № 191113 від 27.09.2007р. 
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