І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail
Офіційний сайт

Миколаївський коледж культури і мистецтв
02214774
Комунальна організація (установа, заклад)
54001, Миколаївська 1бл.., місто Миколаїв, Центральний район,
вулиця Фалєєвська, будинок 5
Миколаївська обласна рада
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації
(0512) 37-24-41
mk_kultura@ukr.net
http://mkkm.edu.ua

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

Мицик Сергій Васильович
директор
(0512) 37-24-41
Миколаївська обласна рада (четверта сесія сьомого скликання)
«Про призначення Мицика С.В. на посаду директора
Миколаївського коледжу культури і мистецтв» - 11.03.2016 № 22
так
з 11.03.2016 по 11.06.2021

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

«Про внесення змін до Статуту Миколаївського коледжу культури і
мистецтв» (нова редакція) - 27.04.2017 № 26
Миколаївська обласна рада (тринадцята позачергова сесія сьомого
скликання)

Відомості про нерухоме майно
Оренда

х

Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції

х
Навчальні корпуси:
№ 1 - вул. Фалєєвська, 5 – 1989 р./ № 2 - вул. Потьомкінська, 34 – 1917 р./дані відсутні
№ 3 - вул. Спаська, 35 – 1947 р./дані відсутні
Гуртожиток:
проспект Миру,16 – 1965 р./ 4
Навчальні корпуси:
№ 1 - м.Миколаїв, вул. Фалєєвська, 5
№ 2 – м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 34
№ 3 – м.Миколаїв, вул. Спаська, 35
Гуртожиток: м.Миколаїв, проспект Миру,16
Навчальні корпуси:
№ 1 - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 31.10.14р. № 28873860,
вул.Фалєєвська,5
№ 2 – Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 14.04.14р. № 20439105,
вул. Потьомкінська, 34
№ 3 – - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 17.10.14р. № 28257306,
вул. Спаська, 35
Гуртожиток – Витяг з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.10.14р.
№ 28812727

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 реєст-

78,1 м2 в Обласному будинку художньої творчості
Миколаївської обласної ради (договір № 80 – 20.12.2016)

Навчальні корпуси:

рацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

№ 2- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права від 08.07.14р. № 23948486
№ 3 - витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права від 18.09.19р. № 181497923,
вул. Спаська,35
×
×

Наявність власного джерела
водопостачання

×

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)

Навчальні корпуси:
№ 1 - вул. Фалєєвська, 5 – 0,1756
№ 2 - вул. Потьомкінська, 34 – 0,1262
№ 3 - вул. Спаська, 35 Гуртожиток:
проспект Миру,16 - 0,2328
Навчальні корпуси:
№ 1 – вул. Фалєєвська, 5 в Центральному районі міста Миколаєва
№ 2 - вул. Потьомкінська, 34 в Центральному районі міста Миколаєва
№ 3 - вул. Спаська, 35 в Центральному районі міста Миколаєва
Гуртожиток:
проспект Миру,16 в Ленінському районі міста Миколаєва
Навчальні корпуси:
№ 1 – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 22.05.14р. № 21981681, вул.
Фалєєвська,5; - витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права від 22.05.14р. №
21984620, вул. Фалєєвська,5
Гуртожиток - Державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою Серія ЯЯ № 194932 від 06.12.2012

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

85.41 Фахова перед вища освіта (основний)
85.31 Загальна середня освіта
Надання фахової передвищої освіти відповідно до ліцензії та
сертифікатів про акредитацію, виданих Міністерством освіти і науки
України, з наданням повної загальної середньої освіти.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.11.2019 № 982-л
«Про переоформлення ліцензій»
Сертифікати про акредитацію спеціальностей:
Серія КК № 15001570 від 12.02.2018 (діє до 01.07.2027)
Серія КК № 15001571 від 12.02.2018 (діє до 01.07.2027)
Серія КК № 15001572 від 12.02.2018 (діє до 01.07.2025)
Серія КК № 15001573 від 12.02.2018 (діє до 01.07.2025)
Серія КК № 15001574 від 12.02.2018 (діє до 01.07.2025)
немає
2018 рік (факт)
чоловік/тис.грн.

2019 рік (факт)
чоловік/тис.грн.

183
133
50

183
140
43

2020 рік
(затверджений
кошторис)
чоловік/тис.грн.
183
140
43

12

12

12

60

58

58

111

113

113

83,5
53,6
93,6

96,3
63,5
102,7

100,7
66,5
114,8

2018 рік (факт)

2019 рік, (факт)

2020 рік,
(затверджений
кошторис)

328

363

370

Кількість працюючих, осіб
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал (за умовами
оплати віднесених до педагогічного
персоналу)
Обслуговуючий персонал (спеціалісти та
робітники)
Виробничий персонал (педагогічний
персонал)
Середня заробітна плата (на 1 особу на рік):
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал

Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість міць
(середньорічний контингент), осіб

Фінансування закладу
2018 рік
(факт),
тис.грн
1.

Видатки загального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
у тому числі видатки розвитку
Освітня субвенція з державного бюджету

2019 рік
(факт),
тис.грн

2020 рік,
(затверджений
кошторис),
тис.грн

19 005,8

21 953,9

22403,4

13 413,0
2 950,9
256,6
137,1
214,1
13,0
425,4

15 417,1
3 363,6
239,4
130,6
724,7
9,9
440,6

16197,6
3563,5
42,7
182,4
73,8
1,6
580,5

2,6

---

---

1 568,7
23,8
0,4
--789,9

1 611,3
16,7
----1 244,3

1705,9
55,4
----2245,2

2.

3.

(розшифрувати основні статті)
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
у тому числі кошти ДФРР
Видатки спеціального фонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні засоби
Оплата послуг (крім комунальних)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Інші поточні видатки
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

649,6
140,3

1 026,6
217,7

1840,3
404,9

---

---

---

---

---

---

1 228,2

1 327,9

1221,0

545,5
120,2
29,0
2,0
46,1
451,1
0,5

513,2
112,7
19,7
4,0
37,5
472,0
0,2

485,0
106,7
2,0
4,0
34,5
569,6
0,2

33,8

168,6

19,0

10,0
--21 023,9

160,0
--24 526,1

19,0
--25 869,6

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

Підпис керівника

С.В.Мицик

