
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Назва  Державна інспекція по охороні пам”яток культури в Миколаївській області. 
Ідентифікаційний номер 25713267 
Організаційно-правова форма  430  комунальна організація (установа,заклад) 

Юридична адреса 54001м.Миколаїв,Центральний р-н, вул. Декабристів, будинок34/1 
 Власник Теріторіальні громади міст,сіл,селищ Миколаївської області в оперативному 

управлінні Державної інспекції по охороні пам”яток культури в Миколаївській 
області 

Орган управління Міністерство культури України 
Контактний телефон  47-07-18, 47-07-19 
Контактний е – mail diopkmo@ ukr.net 

 
Відомості про керівника 

 

Керівник Яценко Сергій Михайлович 
Посада Начальник державної інспекції по охороні пам”яток культури в 

Миколаївській області 
Контактний телефон 47-07-18, 47-07-20 
Орган який призначив Управління культури національностей та релігій 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Наказ УКНтаР від 29.07.2016р. №127 
Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту 5 років до 27.07.2021р. 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Положення затверджене наказом Управління культури ОДА від 
06.08.2012р. №174 

Орган який прийняв рішення Управління культури МОДА 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда ні  
 

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

 

Кількість об’єктів нерухомого майна Нежитловий об”єкт. Опис об”єкта нерухомого майна: основні 
будівлі літ.А-2 загальною площею 419,4кв.м., літ.Б загальною 
площею 20,2кв.м., службові будівлі та споруди. 

Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

М.Миколаїв, вул Декабристів,34/1 

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 прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права. Індексний номер витягу:1986047 
04.04.2013р. Реєстраційна служба Миколаївського міського 
управління юстиції Миколаївської області 

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

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права. Індексний номер витягу:2032655 
05.04.2013р. Реєстраційна служба Миколаївського міського 
управління юстиції Миколаївської області 

 

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 0,1187га 
Місце розташування земельної ділянки М.Миколаїв, вул. Декабристів,34/1 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права. Індексний номер 79843022. 
Реєстраційний номер об”єкта нерухомого майна: 1166711148101. 
Кадастровий номер:4810137200:09:030:0027 Цільове призначення: 
землі громадського призначення.   



IІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь культура 
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

КВЕД -2010  
 91.03 Діяльність із охорони та використання пам”яток історії, 
будівель та інших пам”яток культури 

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

- 

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

- 

 
Персонал 2018рік (факт) чоловік/ 

тис.грн 
2019 рік (затверджений 

кошторис) чоловік/тис.грн 
Кількість працюючих 17 17 

Повний робочий день 17 17 
Неповний робочий день - - 

Адміністративний персонал 3 3 
   
Обслуговуючий персонал  1 1 
Виробничий персонал 13 13 
Середня заробітна плата:   

Адміністративний персонал 6,502 5,380 
Обслуговуючий персонал  3,766 4,362 
Виробничий персонал 3,845 4,495 

 
Основні користувачі послуг 2018 (факт) 

 
2019 рік затверджений кошторис 

Кількість користувачів/кількість місць 2006 2003  

 
 

 2018 (факт) 
тис.грн 

  2019 (затверджений кошторис), 
тис.грн 

Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

2558,1 1643,8 

2110 879,0 947,3 
2120 203,0 208,4 
2210 104,8 112,6 
2240 1291,1 260,6 
2250 6,2 9,3 
2270 70,0 101,6 
2271 49,5 73,9 
2272 1,7 1,7 
2273 18,8 23,8 
2275 - 2,2 
2280 4,0 3,9 
2800  0,1 
у тому числі видатки розвитку   

Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

  

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

-  

3000 Придбання основного капіталу -  
3110 Придбання обладнання предметів 
довгострокового користування 

-  

у тому числі бюджету розвитку   
Інші видатки (розшифрувати) - - 
Всього 2558,1 1643,8 
 
 
Начальник                                                                                                 С.М.Яценко 
 
 


