
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відомості про суб’єкт 
Назва  Комунальний заклад культури «Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей» 
Ідентифікаційний номер 05534216

Організаційно-правова форма Комунальний  заклад

Юридична адреса 54001, м.Миколаїв, вул.Набережна,29 
Власник Миколаївська обласна рада   
Орган управління Миколаївська обласна  державна адміністрація 
Контактний телефон (0512) 37-37-06
Контактний e-mail museumskr1913@ukr.net

 
Відомості про керівника 
Керівник Михайлов Володимир Анатолійович 

Посада Директор
Контактний телефон (0512) 37-37-06
Орган, який призначив Миколаївська обласна державна адміністрація 
Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Протокол засідання конкурсної комісії по проведенню 
конкурсного добору на посаду директора від 02.09.2016 № 2

Наявність контракту (так/ні) так
Строк дії контракту 23.02.2017 - 22.02.2022
 
Відомості про  Статуту/Положення 
Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Рішення від 21.10.2014 № 21

Орган, який прийняв рішення Миколаївська обласна рада
 
Відомості про  нерухоме майно 
Оренда Ні
 
І 
Власна нерухомість Так
Дата введення в експлуатацію, 
останнього капітального 
ремонту/реконструкції 

 Дві будівлі (літ. А-З, літ. Г-3) 1835-1838 років побудови, 
реконструкція будівлі літ.Г-3 2000-2012 рр.,  будівлю 
адміністрації побудовано до 1917 року, капітальний ремонт  2005-
2008 рр.

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

22 будівлі 

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

М.Миколаїв, вул.Набережна, 29

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

Свідоцтво про право власності видане Виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради 17.10.2012 серія САР № 385781 

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

Свідоцтво про право власності видане Виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради 17.10.2012 серія САР № 385781 

Дата введення в експлуатацію, До 1917 року, капітальний ремонт 2008-2010  рр. 



останнього капітального 
ремонту/реконструкції 
Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Одна будівля музею суднобудування та флоту 

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

М.Миколаїв, вул.Адміральська,4

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

Свідоцтво про право власності видане Виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради 13.09.2002  

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

Свідоцтво про право власності видане Виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради 13.09.2002 

 
ІІІ 

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

До 1917 року, капітальний ремонт 2008  рік 

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Одна будівлі музею „Підпільно-партизанський рух в роки 
ВВв.1941-19144 рр.”

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

М.Миколаїв, вул.Лягіна,5

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

Свідоцтво про право власності видане Виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради 23.04.2004 серія СВА № 890050 

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

Свідоцтво про право власності видане Виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради 23.04.2004 серія СВА № 890050 

 
IV. 

Власна нерухомість Так, надано в оренду Римсько-католицькій церкві в м.Миколаєві
Дата введення в експлуатацію, 
останнього капітального 
ремонту/реконструкції 

До 1917, капітальний ремонт 1973 р. 

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Одна будівля 

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

М.Миколаїв, вул.Декабристів, 32А 

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

Свідоцтво про право власності видане відділом державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно Миколаївського 
міського управління юстиції 06.11.2015 № 47103667 

Документ, що підтверджує 
державну реєстрацію права 

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно  № 53837426  від 23.02.2016 



оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом 
(назва, реквізити) 

 
V. 

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

Рік побудови 1955 рік, капітальний ремонт 2002-2010 рр.

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Одна будівля Очаківського  військово-історичного  музею ім.  
О.В. Суворова  

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

М.Очаків, вул.Лоцманська, 11

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

Свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом 
Очаківської міської ради 18.01.2001 

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

Свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом 
Очаківської міської ради 18.01.2001 

 
VІ. 

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

Рік побудови 1901 р., капітальний ремонт 2011 рік, 2017 рік 

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Одна будівля Первомайського краєзнавчого музею

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

М.Первомайськ, вул.Театральна, 10 

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

Свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом 
Первомайської міської ради 13.02.2006 серія ЯЯЯ № 262486 

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

Свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом 
Первомайської міської ради 13.02.2006 серія ЯЯЯ № 262486 

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

Рік побудови 1963, капітальний ремонт 2008-2010 рр..

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Одна будівля музею підпільної організації «Партизанська іскра»

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

Первомайський район, с.Кримка, вул. Гречаного, 23

Документ, що підтверджує 
державну реєстрацію прав на 

Свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом 
Первомайської міської ради 29.03.2005 серія ЯЯЯ №2280692



нерухоме майно за 
територіальними громадами 
сіл,селищ, міс Миколаївської 
області (назва, реквізити) 
Документ, що підтверджує 
державну реєстрацію права 
оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом 
(назва, реквізити) 

Свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом 
Первомайської міської ради 29.03.2005 серія ЯЯЯ №2280692 

 
VІІІ. 

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

Дата введення в експлуатацію 1968,  поточний ремонт 2013 

Кількість об’єктів нерухомого 
майна  

Приміщення для бібліотеки музею 

Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

Пр.Центральний, буд.74/2, кв.38

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

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно  № 71876356  від 31.10.2016 

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

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно  № 71876356  від 31.10.2016 

 
Наявність власного джерела 
електропостачання 

ні

Наявність власної котельні Так: м.Миколаїв, вул.Набережна, 29, вул.Лягіна,5; м.Очаків, 
вул.Лоцманська, 11; м.Первомайськ, вул.Театральна,10,  
Первомайський р-н, с.Кримка, вул.Гречаного,23 
Ні: м.Миколаїв, вул.Адміральська.4, вул.Декабристів,32А, 
пр.Центральний, 74/2, кВ.38

Наявність власного джерела 
водопостачання 

ні

Відомості про земельну ділянку: 
І. 
Розмір земельної ділянки, га 3,4345
Місце розташування земельної 
ділянки 

м.Миколаїв, вул.Набережна, 29

Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва/реквізити) 

Державний акт на право постійного користування землею від 
13.12.2000  І-МК № 002361 виданий на підставі рішення 
Миколаївської міської ради від 03.11.2000 № 23/43. В  Книзі № 
384. Кадастровий номер 4810137200:08:003:0002 

ІІ. 
Розмір земельної ділянки, га 0,4016
Місце розташування земельної 
ділянки 

м.Миколаїв, вул. вул.Адміральська,4 

Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва/реквізити) 

Державний акт на право постійного користування землею від 
13.03.95 ІІ-МК  №001108 виданий на підставі рішення 
Миколаївської міської ради від 20.09.94 №2/13. В Книзі № 383



ІІІ. 
Розмір земельної ділянки, га 0,1218
Місце розташування земельної 
ділянки 

м.Миколаїв, вул. вул.Лягіна,5

Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва/реквізити) 

Державний акт на право постійного користування землею від 
13.03.95 ІІ-МК  № 001109  виданий на підставі рішення 
Миколаївської міської ради від 20.09.94 №2/13. В книзі № 384. 
Кадастровий номер 4810137200:09:014:0005 

IV. 
Розмір земельної ділянки, га 0,3154
Місце розташування земельної 
ділянки 

м.Очаків, вул.Лоцманська, 11

Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва/реквізити) 

Державний акт на право постійного користування землею від 
27.12.2001 ІІ-МК  № 000634 виданий на підставі рішення 
Очаківської міської ради від 25.12.2001 №12. В Книзі № 141 
Кадастровий номер 4810300000:05:021:0004 

V. 
Розмір земельної ділянки, га 0, 1319
Місце розташування земельної 
ділянки 

м.Первомайськ, вул.Театральна,10 

Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва/реквізити) 

Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою від    07.05.2007   ЯЯ № 190335 виданий на підставі 
рішення Первомайської міської ради від 31.01.2007  №5. В Книзі 
№ 030700200008. Кадастровий номер 4810300000:07:075:0019

VІ. 
Розмір земельної ділянки, га 1,6493
Місце розташування земельної 
ділянки 

Первомайський р-н, с.Кримка, вул.Гречаного,23 

Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва/реквізити) 

Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою від    18.04.2007   ЯЯ № 190278 виданий на підставі 
рішення Кримківської сільської ради Первомайського р-ну 
Миколаївської області від 27.04.2006  №9. В Книзі № 
030702200001. Кадастровий номер4825483201:04:074:0001

 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

комунального закладу культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей» 
 

Галузь Культура
Основні види діяльності за КВЕД 
(код і розшифровка) 

91.02 Функціювання музеїв 

 
Наявність ліцензії, сертифікати, 
дозволи (які саме) 

Не передбачено законодавством

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

Територіально - відокремлені відділи  без права юридичної особи:
- музей суднобудування і флоту за адресою: вул.Адміральська, 4, 
м.Миколаїв; 
- музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині у роки 
Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.», за адресою: 
вул.Лягіна, 5,           м.Миколаїв; 
- Очаківський військово-історичний музей ім.О.В.Суворова, за 
адресою: вул.Лоцманська, 11, м.Очаків; 
- Первомайський краєзнавчий музей, за адресою: вул.Театральна, 
10, м.Первомайськ; 
- музей підпільної організації «Партизанська іскра», за адресою:  
вул.Гречаного, 23, с.Кримка, Первомайський район

 



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

2019 рік (затверджений 
кошторис) чоловік/тис.грн.

Кількість працюючих 147 152 
Повний робочий день 133 138 
Неповний робочий день 14 14 
Адміністративний персонал 24 24 
Обслуговуючий персонал 46 48 
Виробничий персонал 77 80 
Середня заробітна плата:   
Адміністративний персонал 6,4 6,7 
Обслуговуючий персонал 4,2 4,4 
Виробничий персонал 4,4 4,7 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік (факт) 2019 рік (затверджений 

кошторис). 
Кількість користувачів/кількість 
місць 

172316 166300

 
 

  2018 рік (факт) тис.грн. 2019 рік(затверджений 
кошторис), тис.грн. 

1 Видатки загального фонду обласного бюджету     
( розшифрувати основні статті ) : (1014040) 

13082,5 14238,1 

 Оплата праці 7811,0 8649,0 
 Нарахування на оплату праці 1767,0 1902,8 
 Придбання предметів,матеріалів 214,5 26,9 
 Оплата послуг(крім комунальних) 1871,5 1944,7 
 Оплата теплопостачання 183,0 176,6 
 Оплата водовідведення та водопостачання 25,3 31,9 
 Оплата електроенергії 428,8 600,3 
 Оплата природного газу 781,4 905,9 
      у тому  числі видатки розвитку   
 Видатки загального фонду обласного бюджету     

( розшифрувати основні статті ) : (1014082) 
115,0  

 Придбання предметів,матеріалів 42,0  
 Оплата послуг(крім комунальних) 73,0  
  Субвенція з державного бюджету                             

( розшифрувати основні статті ) : 
226,6  

 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування  

226,6  

  У тому числі кошти ДФРР   
2 Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

( розшифрувати основні статті ) : 
918,2 719,2 

 Оплата праці 62,7 79,8 
 Нарахування на оплату праці 13,8 17,5 
 Придбання предметів,матеріалів 407,3 271 
 Оплата послуг(крім комунальних) 259,7 222,9 
 Відрядження 11,4 12 
 Оплата водовідведення та водопостачання  0,5 
 Оплата електроенергії  2 
 Дослідження і розробки,окремі заходи 8,9 6 
 Інші поточні видатки 1,9 7,5 
 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
152,5 100 



3. Інші видатки (розшифрувати) 38,3  
 Придбання предметів,матеріалів 37,9  
 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
0,4  

 ВСЬОГО 14380,6 14957,3 
 

 
 

Директор музею                                                                                                      В.А.Михайлов 
 

 


