Додаток
до листа від 07.11.2017 № 2174/5-03
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва

Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої
діяльності
37518358
430 Комунальна організація (установа,заклад)
54030 м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Наваринська, будинок 16

Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
(0512) 67 44 06

Контактний телефон
Контактний е – mail

olya-ua.91@ukr.net

Відомості про керівника
Керівник
Посада

Макарчук Сергій Сергійович
Керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційновидавничої діяльності
(0512) 67 44 06
Миколаївська обласна рада
Рішення Миколаївської обласної ради №10 від 30 грудня 2010 року.
ні
-

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

Рішення Миколаївської обласної ради №17 від 10 листопада
2016 року
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда

так

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)

-

-

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні
Наявність власного джерела
водопостачання
Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га

-

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

91.01.Функціювання бібліотек і архівів
-

Персонал
Штатна чисельність
Кількість працюючих в т.ч.
Повний робочий день
Неповний робочий день (за
сумісництвом)
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Інші
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Інші

Основні користувачі послуг
Надає послуги яки доступні загальної
кількості населення

2016 (факт)
тис. грн.
10
12
7
5

9 місяців 2017 року
(факт), тис. грн.
9,5
12
7
5

2018 (план), тис.
грн.
11
12
7
5

10
2,675
2,675

9,5
4,009
4,009

11
3,983
3,983

2016 (факт)
тис.грн
100,000

9 місяців 2017 року
(факт), тис.грн
0,000

2018 (план),
тис.грн
265,000

Фінансування закладу
2016 (факт)
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.
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання
Видання книг
Обслуговування веб. Сайту
Інші видатки
Видатки спеціального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

-

9 місяців 2017 року
(факт), тис.грн
-

2018 (план),
тис.грн
-

513,236

474,987

936,200

321,026
70,626
7,404
100,000
0,440
13,740
-

342,815
75,419
45,300
0,440
11,013
-

525,740
115,660
6,900
265,000
0,600
22,300
-

513,236

474,987

936,200

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

1. Обласний центр знаходиться в орендованому приміщенні. На сьогодні стеля
кімнати знаходиться в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Кімнати
холодні, на опалення потрібні значні кошти, до того ж, згідно вимогам ТЕЦ,
необхідно здійснювати щорічні планові ремонтні роботи та усувати виявлені
недоліки, на які не передбачені кошти. В разі їх невиконання опалення в приміщенні
ввімкнено не буде.
Над співробітниками щоденна загроза обвалу стелі з відповідними наслідками.
Регулярно трапляються замикання електромережі, створюючи небезпеку пожежі.
Умови роботи з року в рік погіршуються.
2.Одним з основних напрямків роботи обласного центру є робота в архівах:
виявлення, копіювання та наступне наукове опрацювання документів. Копіювання
здійснюється за допомогою застарілого цифрового фотоапарату. Без архівних
документів підготовка наукових видань є практично неможливою. Тому вкрай
необхідні кошти на придбання нового цифрового фотоапарату та іншої техніки.
3.Колектив обласного центру займається науковою роботою. Основна
проблема – кадрове забезпечення фахівцями науковцями. Однак зарплата
співробітників є вкрай низькою, доплати за наукові ступені не виплачуються у
зв’язку з відсутністю коштів. Звідки небажання досвідчених науковців працювати в
ОЦПД та РВД, плинність кадрів.
За останні декілька років обсяг роботи, напрямки діяльності та задачі
колективу обласного центру збільшились в декілька разів. Миколаївський обласний
центр за окремими показниками є одним з найкращих в Україні, а ряд проектів є
унікальними, зокрема, серія видань присвячена участі жителів Миколаївщини в
антитерористичної операції, спільний проект з Миколаївською телерадіокомпанією
«Справа №» на основі серії видань «Реабілітовані історією» та «Миколаївщина
кримінальна» - судові справи Апеляційного суду Миколаївської області. Однак при
формуванні розподілу коштів на 2018 рік не передбачено асигнувань на виплату
премії, та на матеріальну допомогу на оздоровлення. Тому враховуючи
вищевикладене, просимо врахувати, та вирішити проблемні питання обласного
центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності.

Керівник

С.С.Макарчук

