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

Миколаївський обласний центр народної творчості та культурноосвітньої роботи
02221484
Комунальна організація (установа, заклад)
М. Миколаїв, вул. Адміральська, 41
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської
ОДА
37-59-35
оспї.тк@£таі1.сот
Ьїїр$://осп1;.сот.иа

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

Баштова Наталія Анатоліївна
Директор
37-59-28
Миколаївська ОДА
Протокол засідання конкурсної комісії від 05.09.2016 р. № 2.
так
23.02-2017-23.02.2022

Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Рішення Миколаївської обласної ради 02 жовтня 2013 р. № 19
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 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
Наявність власної котельні

| так |
так |

1
Садова, 1Г
Витяг про державну реєстрацію прав №27809596 від 28.10.2010
Серія ССУ№302046

ні
ні

Наявність власного джерела
водопостачання
Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

ні

так
ні
так
ні
так
ні

0,0028
М. Миколаїв, вул.. Садова, 1-г.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.10.2010 р.

П. ФШАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Культура
90.04 Функціонування театральних і концертних залів

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

2018 (факт)
чоловік/тис.грн

2019 (факт),
чоловік/тис.грн

28
26
2
5
7
іб

27
24
3
5
7
15

2020
(затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
29
27
2
5
7
17

7,7
4,5
6,2

8,3
5,1
6,8

8,9
5,1
7,0

2018 (факт)

2019 (факт)

2020
(затверджений
кошторис)
25000

2019 (факт),
тис.грн
3636,208
(заробітна плата 2336,279; нарахування
- 487,404; комунальні
послуги - 54,173
придбання товарів та
послуг-715,139,
відрядження - 43,213)

2020 (затверджений
кошторис), тис.грн
4168,098
(заробітна плата 2723,510;
нарахування 599,168; комунальні
послуги - 71,920;
придбання товарів та
послуг-747,500;
відрядження - 26,000)

Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість міць

24973

25000

Фінансування закладу
1.

Видатки загального фонду
обласного бюджету
(розшифрувати основні
статті)

2018 (факт)
тис.грн
3228,003
(заробітна плата 2137,471; нарахування 453,974; комунальні
послуги - 52,862
придбання товарів та
послуг - 548,732,
відрядження - 34,964)

у тому числі видатки
розвитку
Субвенція з державного
бюджету
(розшифрувати основні
статті)

2.

у тому числі кошти ДФРР
Видатки спеціального фонду
обласного бюджету
(розшифрувати основні

2,514 (придбання товарів)

статті)

3.

у тому числі бюджету
розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Всього

3230,517

4168,098

Н.А. Баштова

