Додаток
до листа від _____________ № ____________
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail

Миколаївський академічний обласний театр ляльок
02226062
Комунальна організація (установа, заклад)
54001 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 53
Миколаївська обласна рада
Миколаївська обласна державна адміністрація
(0512) 47-91-77, (0512) 47-94-76
nik.puppet.teatr@gmail.com

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

Терещенко Вікторія Петрівна
Директор-художній керівник
(0512) 47-91-77, (0512) 47-94-76
Миколаївська обласна державна адміністрація
Рішення Миколаївської обласної державної адміністрації
управління культури, національностей та релігій від 06.03.2017 року
№ 18
Так
з 23 лютого 2017 року по 22 лютого 2022 року

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

Рішення обласної ради 12 квітня 2018 року № 24
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
Миколаївської області (назва, реквізити)
Документ, що підтверджує державну реєстрацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

Х
2016 року
1
54001 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 53
Свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий
11.12.2009 року, видавник: Виконавчий комітет Миколаївської
міської ради
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності. Індексний номер витягу: 32173035 від
13.01.2015 року

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

Х
Х

Наявність власного джерела
водопостачання

Х

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)

0,1164
Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Потьомкінська , земельна
ділянка 53
Кадастровий номер 4810137200:09:022:0010

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)

90.01 Театральна та концертна діяльність
послуги
не має
не має

Персонал
Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал (артисти,
художники)
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість міць

1

2
3

Видатки загального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті):
- Оплата праці
- Нарахування на оплату праці
- Комунальні послуги (оплата електроенергії,
водопостачання та природного газу)
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)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати):
Всього

2018 (факт)
чоловік/тис.грн

2019 рік (затверджений
кошторис) чоловік/тис.грн

63,3

70,6

7,7
29,3
26,3

9
32,6
29

742,1
1376,5
1781,4

1136,2
1701,4
3809,5

2018 (факт)

2019 рік (затверджений
кошторис)
33,6/96

57,3/96
2018 (факт)
тис.грн

2019 рік (затверджений
кошторис) тис.грн

3900,0
858,0

6647,1
1462,4

147,6

189,8

100,0
100,0
18,0
5023,6

8299,3

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ
ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ
1. Заміна системи опалення згідно Програми енергозбереження.
2. Ремонт фойє театру.
3. Придбання транспортних засобів.
4. Заміна світлового та звукового обладнання.

Директор-художній керівник

В.П. Терещенко

