Додаток до листа
від 20.02.2019р. № 01-03/111
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е-mail

Миколаївський академічний художній російський драматичний
театр
02225625
Комунальна організація (заклад)
54001, м. Миколаїв, Центральний район, Миколаївська область
Миколаївська обласна рада
Миколаївська обласна державна адміністрація
(0512) 37-21-66
naxrdt@gmail.com

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган, який призначив
Рішення про призначення (назва,
реквізити)
Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту

Свистун Артем Олександрович
Директор – художній керівник
(0512) 37-21-65
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації (наказ № 69 від 27.04.2017р.)
Рішення ХІІІ позачергової сесії обласної ради сьомого скликання
від 27.04.2017р. № 5
так
5 років (з 28.04.2017р. по 27.04.2022р.)

Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва,
реквізити)
Орган, який прийняв рішення

Рішення про затвердження Статуту від 22.12.2016р. № 23
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда
Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію,
останнього капітального
ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна
Місце розташування об’єктів
нерухомого майна
Документ, що підтверджує державну
реєстрацію прав на нерухоме майно за
територіальними громадами сіл,
селищ, міст Мколаївської області
(назва, реквізити)
Документ, що підтверджує державну
реєстрацію права оперативного
управління на нерухоме майно за
суб’єктом (назва, реквізити)
Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні
Наявність власного джерела
водопостачання

˅

нежитловий об’єкт

1881 рік, 2009 рік
14
Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 50,
вул.Шосейна, буд.83, кв.58, пр. Героїв України, буд.20Б, кв. 69
Свідоцтво про право власності на нежитловий об’єкт б/н,
виданий 21.11.2002р. виконавчим комітетом Миколаївської
міської ради
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 11.10.2017р., виданий
Департаментом з надання адміністративний послуг
Миколаївської міської ради

˅
˅

˅

так
ні
так
ні
так
ні

Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

1,7
м. Миколаїв, Центральний район, вул. Нікольська, 50
Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою, серія ЯЯ № 9192347, виданий 17.03.2009р.

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и роз шифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)
Персонал
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
Кількість користувачів/кількість міць

Культура і мистецтво
90.01 Театральна та концертна діяльність
показ вистав, концертів
статут театру

2017 (факт)
тис.грн
133
114
19
29
45
59
6,6
7,3
4,2
7,9

2018 (факт)
тис.грн
133
125
8
28
49
56
7,7
8,7
4,6
9,9

2019 (план),
тис.грн
135
125
10
28
50
57
8,3
9,6
5,0
10,6

2017 (факт)
тис.грн
86,9

2018 (факт)
тис.грн
87,9

2019 (план),
тис.грн
82,5

Фінансування закладу

Субвенція з державного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі кошти ДФРР
Видатки загального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті):
2111 (заробітна плата)
2120 (нарахування на заробітну плату)
2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)
2240 (оплата послуг крім комунальних)
2250 (видатки на відрядження)
2270 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)
у тому числі видатки розвитку
Видатки спеціального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті):
3210 (капітальні трансферти підприємствам)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
2282 (проведення фестивалю)
- поліграфічна продукція
- послуги з харчування та проживання
- транспортні послуги
Всього:

2017 (факт)
тис.грн

2018 (факт)
тис.грн

2019 (план),
тис.грн

13646,0
10512,0
2257,2
34,5
144,8
6,9
690,6

15592,3
12000,0
2620,0
22,9
161,2

17212,4
13471,2
2963,7

788,2

777,5

20,0

100,0

-

13666,0

242,4
16,5
172,5
53,4
15934,7

17212,4

Інша інформація про діяльність суб’єкта
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ
ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ

1. В цілях збереження будівлі театру, яка є архітектурною пам’яткою міста
Миколаєва і забезпечення довгострокового та естетичного вигляду театру
необхідно провести реставраційні і ремонтні роботи по відновленню фасаду
театру. Для виконання зазначених робіт театру необхідно:
– оформлення проектно-кошторисної документації для проведення
реставраційних і ремонтних робіт на суму – 700,0 тис. грн.;
– для збереження естетичного вигляду фасаду театру і підтримки його на
високому рівні (усунення й виправлення часткових руйнувань, розтріскувань та
інших пошкоджень елементів фасаду) та для збереження тепла і підтримки
необхідного температурного режиму в приміщеннях театру, що призведе до
ефективного витрачання енергоресурсів необхідно провести реставраційні і
ремонтні роботи по відновленню фасаду театру зі сторони вулиць Адміральської і
Лягіна з заміною старих вікон на енергозберігаючі склопакети на загальну суму –
10000,0 тис. грн.
2. Для забезпечення раціонального використання і економного споживання
енергоресурсів та енергозбереження відповідно до вимог діючого законодавства
про енергоефективність будівель для досягнення максимальної ефективності
використання енергетичних ресурсів і зменшення споживання енергетичних
послуг, театру потрібно здійснити заходи по проведенню енергоаудиту, заміні
застарілого сценічного освітлювального обладнання і ламп розжарювання, які
споживають багато електроенергії, на нове енергозберігаюче професійне
обладнання і енергозберігаючі лампи LED за загальну суму – 224,3 тис. грн.
3. З метою забезпечення повноцінного функціонування театру під час
здійснення виїздів по місту, гастрольних виступів в межах області та за її межами,
участі в фестивалях в різних містах країни театру необхідно придбати власний
автотранспорт. Це дасть в подальшому економію бюджетних і власних коштів,
спрямованих на оплату послуг стороннього транспорту.
Театр потребує:
– придбання вантажного автомобіля Кременчуцького автозаводу МАЗ 4371
(з подовженою платформою) для перевезення декорацій під час гастролей і участі
в фестивалях на суму – 1,2 тис. грн.;
– придбання автобусу Черкаського автозаводу Богдан А-09216 (32 місця)
для перевезення артистичної трупи на суму – 2,2 тис. грн.
4. Для вирішення проблеми неповноцінного функціонування сцени,
пов’язаного з труднощами монтування сцени перед показом вистав, обмеженнями
змінювати декорації в окремих епізодах під час показу вистав, відсутністю
можливості використання оркестрової ями, театру необхідно:
– оформлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонту
сценічного кола і оркестрової ями на суму – 200,0 тис. грн.;
– виконання комплексного ремонту сценічного кола і оркестрової ями на
суму – 3000,0 тис. грн.
Вирішення цього проблемного питання збільшить можливості при
створенні нових вистав і підвищить рівень їх оформлення.
Директор - художній керівник

А.О. Свистун

