
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 
Ідентифікаційний номер Код ЄДРПОУ 02221780 
Організаційно-правова форма Комунальний заклад 
Юридична адреса м. Миколаїв, вул. Московська, 9 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація 
Контактний телефон (0512) 37-34-78 
Контактний е-mail vyzer@ukr.net 
 

Відомості про керівника 
 

Керівник Агаркова Вікторія Вікторівна 
Посада директор 
Контактний телефон (0512)  37-34-78 
Орган який призначив Миколаївська обласна рада 
Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Рішення ХХХІ  сесії шостого скликання Миколаївської 
обласної ради від 30 липня 2015 року № 17 

Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту 01.08.2015 – 01.08.2020 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Рішення ХХІ позачергової сесії сьомого скликання 
Миколаївської обласної ради від 5 липня 2018 року № 6 

Орган, який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

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

1964 

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

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Московська, 9 

Документ, що підтверджує державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно за 
територіальними громадами сіл, селищ, 
міст Миколаївської області (назва, 
реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності. Індексний 
номер витягу: 34256426, дата: 27.02.2015 р. 

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

Витяг про державну реєстрацію прав, Миколаївське 
міжміське бюро технічної інвентаризації. Номер 
витягу: 36244999. Дата: 14.11.2012 р. Реєстраційний 
номер: 36807005. Номер запису: 1127 в книзі: 8.   

 
 
 



Наявність власного джерела 
електропостачання 

 так 
+ ні 

Наявність власної котельні  так 
+ ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

 так 

+ ні 
 

Відомості про земельну ділянку: 
 

Розмір земельної ділянки, га 0,3473 
Місце розташування земельної ділянки м. Миколаїв, Центральний район, вул. Московська, 9 
Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою (назва, 
реквізити) 

Державний акт на право постійного користування 
землею серія МК 111060, виданий відповідно до 
рішення виконкому Миколаївської міської ради 
народних депутатів від 24.12.1997 р. № 809, акт 
зареєстровано в Книзі записів державних актів на 
право постійного користування землею за № 154 

 
 
 
 
 
                                                                                                     



ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 
 
Галузь Культура 
Основні види діяльності за КВЕД (код і 
розшифровка) 

92.51.1  Діяльність бібліотек 

Продукція, послуги інформаційно-просвітницькі послуги 
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

_ 

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

_ 

 

Персонал 
2018 рік (факт) 
чоловік/тис. грн. 

2019 рік (затверджений 
кошторис) 

чоловік/тис. грн. 
Кількість працюючих 101/6,960 111/8,653 
      Повний робочий день 98/5,691 106/6248,0 
      Неповний робочий день 3/126,9 5/240,5 
Адміністративний персонал 5/667,2 5/829,5 
Обслуговуючий персонал 23/1078,1 23/1340,3 
Виробничий персонал 73/5214,7 83/6483,2 
Середня заробітна плата:   
      Адміністративний персонал 133,44 165,9 
      Обслуговуючий персонал 46,87 58,27 
      Виробничий персонал 71,43 78,11 
 

Основні користувачі послуг 
2018 рік (факт) 

 
2019 рік (затверджений 

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць 27313/236 27430/236 
 

 
2018 рік (факт) 

тис. грн. 
2019 рік 

(затверджений 
кошторис)  тис. грн. 

1. Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 
Заробітна плата з нарахуваннями 
Комунальні послуги та енергоносії 
Канцелярські, господарські товари та ПММ 
Поточний ремонт приміщень  
Інші видатки  
в тому числі передплата періодичних видань 

10396 
 

8484 
556 
129 
617 
610 
296 

12654 
 

10556 
624 
184 
431 
859 
450 

           у тому числі видатки розвитку   
Субвенція з державного бюджету (розшифрувати 
основні статті) 
Меблі та кондиціонер 
Комп’ютерна та оргтехніка 

515 
 

204 
311 

 

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

(розшифрувати основні статті) 
Заробітна плата з нарахуваннями 
Інші видатки  
Капітальні видатки 
Гранти та дарунки 

924 
 

12 
16 

760 
136 

768 
 

13 
13 

742 
- 



у тому числі бюджет розвитку 
(розшифрувати основні статті) 
література 
меблі 
кондиціонери 

760 
 

600 
78 
82 

742 
 

742 

3. Інші видатки (розшифрувати) по КФК 1014082 
Придбання товарів на проведення заходів 
військово-патріотичного виховання населення 

4 5 

 Всього 11839 13427 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 
 
 
 
 
Директор _____________ В.В. Агаркова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


