
                                                                                                                                                                                         Додаток  
 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Комунальний заклад культури « Миколаївський обласний художній 
музей ім..В.В.Верещагінв» 

Ідентифікаційний номер 02223767 
Організаційно-правова форма  Комунальний заклад 

Юридична адреса м.Миколаїв,вулиця.Велика Морська,будинок.47 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація 
Контактний телефон 37-23-67 
Контактний е – mail museum0@ukr.net 

 
Відомості про керівника 

 

Керівник Росляков Сергій Миколайович 
Посада Директор 
Контактний телефон (0512) 37-23-67 
Орган який призначив Управління культури,національностей та релігій 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Одинадцята сесія сьомого скликання Миколаївської обласної ради 

від 23 лютого 2017року № 19 
Наявність контракту (так/ні) так 
Строк дії контракту 22 лютого 2022року 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) ХІХ сесія шостого скликання від 24 грудня 2013 року № 24 
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 
 
Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда 1 м.Очаків, вулиця Старофортечна, будинок 13, територіально 
– відокремлений відділ музей ім..Р.Г.Судковського 

 

Власна нерухомість 1 м.Миколаїв,вулиця Велика Морська,будинок 47, КЗК МОХМ 
ім..В.В.Верещагіна 

Дата введення в експлуатацію, останнього 
капітального ремонту/реконструкції 

28.03.1986року/ 28.03.1986року 

Кількість об’єктів нерухомого майна 1 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

Миколаївська обл..,м.Миколаїв,вулиця Велика Морська,будинок 47 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію прав на нерухоме майно за терито-
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (назва, реквізити) 

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності 

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

- 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

 так 
+ ні 

Наявність власної котельні  так 
+ ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

 так 
+ ні 

 
Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 0,14 
Місце розташування земельної ділянки м.Миколаїв,вулиця Велика Морська,будинок 47 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Свідоцтво про право власності , серія та номер: б/н, виданий  
30.05.2002р.,видавник Миколаївська міська рада 



 
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Комунального закладу культури « Миколаївській обласний художній музей ім..В.В.Верещагіна» 
 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

91.02 Функціювання музеїв 

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

- 

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

- 

 
Персонал 2018 рік(факт) 

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

тис.грн 
Кількість працюючих 63 65 

Повний робочий день 61 63 
Неповний робочий день 2 2 

Адміністративний персонал 13 13 
Обслуговуючий персонал  3 4 
Виробничий персонал 47 48 
Середня заробітна плата: 4,392 4,687 

Адміністративний персонал 5,363 6,878 
Обслуговуючий персонал  5,247 4,380 
Виробничий персонал 4,068 4,620 

 
Основні користувачі послуг 2018 рік(факт) 

 
2019 рік (затверджений кошторис) 
 

Кількість користувачів/кількість міць 107400чол./ 
225,095тис.грн. 

107400чол./ 
215,900тис,грн.. 
- 

 
Фінансування закладу 
 

  2018 (факт) 
тис.грн 

    2019 рік (затверджений 
кошторис), тис.грн 
 

1. Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) « Заробітна плата»,   
«Нарахування на оплату праці»,« Оплата  
послуг(крім комунальних)», « Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв» 

6207,99656 
2110- 3320,000; 
2120- 741,35081; 
2210- 144,370; 
2240- 1615,89944; 
2270- 386,37631; 

6782,700 
2110- 3684,000; 
2120 -810,500; 
2210-83,500; 
2240- 1818,900; 
2270- 385,300 
2282- 0,500 
 

у тому числі видатки розвитку - - 
- 

Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

- - 

у тому числі кошти ДФРР - - 
2. Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(розшифрувати основні статті)  
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар», 
«Оплата послуг(крім комунальних)», « 
Відрядження»,» Оплата водопостачання та 
водовідведення», « Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» 

205,07939 
2210- 75,98990; 
2240- 49,16273; 
2272- 6,84540; 
2800- 0,03136; 
3110- 73,050 

215,900 
2210- 71,400; 
2240-42,360 
2272- 9,840; 
2800-0,300 
3110-92,000 

у тому числі бюджету розвитку - - 
- 

3. Інші видатки (розшифрувати) «Оплата 
електроенергії» 

0,28260 - 
- 

 Всього 6413,35855 6998,600 
 

 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 



 
 
 
 
 
 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ 
ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ 

 
 

1. Капітальний ремонт будівлі музею та прибудинкової території 
 
2. Оновлення експозиційного обладнання. 
 
3.Встановлення автоматизованої системи пожарогасіння. 
 
4. Придбання під фондосховища музею приватного будинку за адресою Велика 
Морська, будинок 47 
 
 
 
 
Підпис керівника закладу                                                                     С.М.Росляков 


