Додаток
до листа від 07.02.2019 р.
№ 221/01-14

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомість про суб’єкта
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний e-mail
Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва,
реквізити)
Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту
Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження
(назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Миколаївський обласний методичний кабінет навчальних
закладів культури та мистецтв
23410918
Державна організація (установа, заклад)
54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, 64-А
Територіальні громади сіл, селищ, міст Миколаївської області в оперативному
управлінні Миколаївського методичного кабінету навчальних закладів культури та
мистецтв
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної
адміністрації
(0512) 37 – 60 - 85
omknik@ukr.net
Катрич Олена Павлівна
директор
(0512) 37 – 60 - 85
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної
адміністрації
Наказ управління культури Миколаївської облдержадміністрації № 16-К від
27.08.2007 р.
(«Про призначення Катрич О.П.»)
ні
Статут Миколаївського обласного методичного кабінету навчальних закладів
культури та мистецтв
Голова облдержадміністрації від 14.06.2005 р.
реєстраційний № 15221050001004242
Миколаївська міська рада 26 вересня 2005 року.

Відомості про нерухоме майно
Оренда
Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’эктів нерухомого майна
Місце розташування об’єктів нерухомого
майна
Документ, що підтверджує державну
реєстрацію прав на нерухоме майно за
територіальними громадами сіл, селищ, міст
Миколаївської області (назва, реквізити)
Докумети, що підтверджують державну
реєстрацію права оперативного управління
на нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)
Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні
Наявність власного джерела
водопостачання
Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою

так
так
так
-

Нежитлова будівля загальною площею 134,6 кв.м із службовою будівлею та
спорудами
4810137200
54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Спаська, 64-А
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності.
Індексний номер витягу: 28687678 від 28.10.2014 р.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 385037 від
14.05.2012 р.

так
ні
так
ні
так
ні

(назва, реквізити)
Додаток
до листа від 07.02.2019 р.
№ 221/01-14

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
________________________________________________________________________
(назва)
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(коди, розшифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати,
дозволи, (які саме)
Представництва в інших містах,
районах, області (представництва,
філії)
Персонал

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
-

-

2018 рік (факт), тис.грн.

Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг

8,5
6
2,5
1
4

8,5
6
2,5
1
4

3,5

3,5

10,447
15,832
24,560

8,576
16,692
25,794

2018 рік (факт)

2019 рік (затверджений кошторисом)

Кількість користувачів/кількість
місць
Фінансування закладу
1. Видатки загального фонду
обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного
бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числу кошти ДФРР
2. Видатки спеціального фонду
обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числу бюджету розвитку
3. Інші видатки (розшифрувати)
Всього

2019 рік (затверджений кошторисом),
тис.грн.

-

-

2018 рік (факт)
тис.грн.

2019 рік (затверджений
кошторисом),
тис.грн.

863,2

1036,5

-

-

-

18,0

863,2

18,0
1036,5

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ
ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ
1. Фасад будівлі та його прибудинкова територія знаходиться в незадовільному технічному стані та
потребують поточного ремонту, а саме:
- видалення старої штукатурки;
- обробки шпарин;
- облаштування дверного та віконних укосів;
- нанесення нової штукатурки типа «короїд»;
- окраски фасаду;
- видалення залишків асфальтного покриття та замощення прибудинкової території тротуарною
плиткою.
Для цього потрібно провести наступне: Заключити договір з підрядною організацією для
проведення ремонту та з УКБ Миколаївської ММР для здійснення технічного нагляду за зазначеними
роботами.
2. Санвузол з системою водопостачання та водовідведення знаходиться в незадовільному

технічному стані та потребують поточного ремонту, а саме:
- видалення старої штукатурки;
- обробки шпарин;
- облаштування дверей та дверного укосу;
- облаштування стяжки на підлозі та штукатурка стін;
- облаштування стін та підлоги плиткою;
- встановлення нових умивальника та унітаза;
- заміна труб системи водопостачання та водовідведення, з перенесенням каналізаційних труб за
межі приміщень будівлі.
Для цього потрібно провести наступне: Заключити договір з підрядною організацією для
проведення ремонту та з УКБ Миколаївської ММР для здійснення технічного нагляду за зазначеними
роботами.
3. Поточний ремонт сходів на другий поверх будівлі.

Підпис керівника закладу

О.П.Катрич

