
 
                                                                                                                    Додаток 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Відомості про суб’єкт 

 

Назва  Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої 
діяльності 

Ідентифікаційний номер 37518358 
Організаційно-правова форма  430 Комунальна організація (установа,заклад) 

Юридична адреса 54030 м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Наваринська, будинок 16 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Миколаївська Обласна державна адміністрація 
Контактний телефон (0512) 67 44 06 
Контактний е – mail 

olya-ua.91@ukr.net 
 

Відомості про керівника 
 

Керівник Макарчук Сергій Сергійович 
Посада Керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-

видавничої діяльності 
Контактний телефон (0512) 67 44 06 
Орган який призначив Миколаївська обласна рада 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Рішення Миколаївської обласної ради №10 від 30 грудня 2010 року. 
Наявність контракту (так/ні) ні 
Строк дії контракту - 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Рішення Миколаївської обласної ради №17 від 10 листопада 
2016року 

Орган який прийняв рішення  Миколаївська обласна  рада 
 
Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда да  
 

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

- 

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

- 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

  
ні ні 

Наявність власної котельні   
ні ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

  
ні ні 

 

Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га - 
Місце розташування земельної ділянки - 
Документ, що підтверджує право - 



користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

91.01.Функціювання бібліотек і архівів 

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

- 

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

- 

 
 
Персонал 2018 (факт) 

тис. грн. 
2019 (затверджений 

кошторис) чоловік. Тис.грн. 
Штатна чисельність  11 11 
Кількість працюючих в т.ч. 11 11 

Повний робочий день 6 6 
Неповний робочий день (за 
сумісництвом) 

5 5 

Адміністративний персонал 2 2 
Обслуговуючий персонал  - - 
Виробничий персонал - - 
Інші 9 9 
Середня заробітна плата: 3,983 4,606 

Адміністративний персонал 4,577 4,784 
Обслуговуючий персонал   - 
Інші  3,851 4,566 

 
 
Основні користувачі послуг 2018(факт) 

тис.грн 
2019 (затверджений 

кошторис) 
Надає послуги яки доступні загальної 
кількості населення 

265,440 0,600 

 
Фінансування закладу 
 

 2018 (факт) 
тис.грн 

2019 ((затверджений 
кошторис ), тис.грн 

Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

- - 

у тому числі кошти ДФРР - - 
Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті)в т.ч. 

933,583 786,800 

Заробітна плата 525,740 608,000 
Нарахування на оплату праці 116,048 133,800 
Предмети, матеріали, обладнання 8,366 12,000 
Видання книг 265,000 0,00 
Обслуговування веб. Сайту 0,440 0,600 
Інші видатки  17,989 32,400 

Видатки спеціального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

- - 

у тому числі бюджету розвитку - - 
Інші видатки (розшифрувати) - - 
Всього 933,583 786,800 
Інша інформація про діяльність суб’єкта. 

 
 
 

Керівник                                                                                                              С. МАКАРЧУК 
 


