
Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського 
 

Творчий звіт за 2016 рік  
 

І. Вступ 
 

Комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі 
Українки. м. Кам’янського»  Кам’янської міської ради (далі – Театр) заснований в 
1980 році. Його діяльність спрямована на створення, публічне виконання та публічний 
показ творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, організацію 
мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, театрально-концертних програм, а також 
реалізацію квитків на зазначені заходи.  

Театр здійснює свою творчу, культурну, фінансово-господарську, гастрольну та 
економічну діяльність  на основі діючого законодавства України, зокрема Конституції 
України, Закону України «Про театри та театральну справу», Закону України «Про 
культуру», нормативних актів Міністерства культури України, рішеннями Кам`янської 
міської ради, розпорядженнями Кам`янського міського голови та інших нормативно-
правових актів. 

Свою основну діяльність Театр будує на підставі статуту, річного фінансового та 
репертуарного плану. 

 Метою основної діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної 
справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві, 
залучення українського народу до надбань світової і національної культури.  

Основна діяльність Театру не має на меті одержання прибутку. 
Згідно Установчих документів Театр має статус неприбуткової організації  і 

внесений до реєстру неприбуткових організацій органами доходів і зборів в порядку, 
встановленому законодавством (ознака неприбутковості установи № 0004 від 
25.10.2013р та 16.11.2016). 

Фінансування закладу  з бюджету здійснюється в частині оплати праці  та сплати за  
комунальні платежі 
 

ІІ. Творча діяльність театру 
 

Безперечно, наймасштабнішим мистецьким заходом, організатором і 
учасником якого став Театр, стало проведення Х Театрального фестивалю 
«Класика сьогодні» (з 19-25 травня 2016 року). Фестиваль був присвячений трьом 
видатним українським письменникам, ювілеї яких відзначалися на державному рівні у 
2016 році – Лесі Українці, Івану Франку і Василю Стефанику. 
Свої вистави показали на Основній і Малій сцені фестивалю такі театри:   
- Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, Київ. Україна 
(І. Тургенєв, «Нахлебник», комедія);     
- Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр, Рівне. Україна  
(Е. Портер, «Полліанна», драма на 2 дії); 
- Творча майстерня «Театр у кошику», Львів, Україна 
(«Білі мотилі, плетені ланцюги…», за мотивами листів та новел В. Стефаника); 
- Криворізький академічний театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху», Кривий Ріг, 
Україна 
(«Пер Гюнт», пластична драма за мотивами п’єси Г. Ібсена у 2-х актах); 
- Київський експериментальний театр «Золоті ворота», Київ, Україна 
(І. Бунін, «#Мітіне кохання. Щоденник», пластична драма)   



- Академічний музично-драматичний театр  ім. Лесі Українки,   м. Кам’янське, Україна 
(В. Шекспір, «Гамлет», трагедія); 
- Театр «Eastcenter» (Австрія)/ Театр «Незалежна театральна лабораторія» (Чернівці, Україна) 
(Б.Грілль, «Втеча, або пральня іллюзій», за мотивами «Одиссеї» Гомера); 
- Могилівський  обласний театр драми і комедії ім. В.І. Дуніна-Марцинкевича, Бобруйськ, 
Білорусь  
(О. Уайльд,  «Чей ребенок в саквояже?»(«Как важно быть серьезным»), легковажна комедія для 
серйозних людей); 
- Запорізький академічний театр молоді, Запоріжжя, Україна 
(І. Франко, «Сурка», моно вистава) 
- Київський Молодий театр, Київ. Україна 
(І. Бунін, «Жара», граматика пристрасті на 2 дії)    
- Творча майстерня «Театр у кошику», Львів, Україна 
(Леся Українка, «На полі крові», моно вистава)  
 

В рамках фестивалю протягом трьох днів відбувалися майстер-класи зі 
сценічного бою  від заслуженого артиста України Олега Роєнко актора, доцента 
кафедри сценічного руху КіМУ (Київ) та майстер-класи зі сценічного етикету від 
Неллі Кубаревої, актриси, диктора, доцента кафедри акторської майстерності Санкт-
Петербурзького університету культури і мистецтв 

Для того, щоб привернути увагу широких кол городян до цього великого 
театрального свята, 21 травня на площах навколо Театру був проведений Фестиваль 
розваг для дітей і дорослих. Протягом дня жителі Кам’янського змістовно і весело 
провели сімейний досуг, відвідали ярмарок майстрів народної творчості, переглянули 
концертну програму за участю міських колективів художньої самодіяльності, вуличну 
лялькову виставу «Казка про Ємелю», взяли участь у майстер-класах, іграх та 
конкурсах, пізнавальних екскурсіях історичною частиною міста.      

На честь закриття фестивалю «Класика сьогодні» вулицями міста відбулася 
карнавальна хода.  

Міжнародне журі фестивалю високо оцінило виставу Театру ім. Лесі Українки 
«Гамлет» за п’єсою У. Шекспіра в постановці художнього керівника Театру, 
заслуженого діяча мистецтв України Сергія Чулкова.  Творчі роботи в цьому спектаклі 
отримали вісім дипломів у різних номінаціях, а саме:  
- «Краща вистава»; 
- «Краща жіноча роль» - Ірина Чваркова  за роль Гертруди; 
- «Краща чоловіча роль» - Геннадій Василенко за роль Гамлета; 
- «За яскраве особистісне прочитання образа» - заслужений артист України Олег Волощенко за 
роль Клавдія; 
- «Краща молода актриса фестивалю» - Вероніка Полєва за роль Офелії; 
«Кращий молодий актор фестивалю» - Максим Монастирський  за роль Гораціо;   
«За глибоке образне розкриття драматургічного конфлікту засобами сценографії» - художник-
постановник Ірина Кохан; 
«За відродження традицій мистецтва сценічного фехтування» -  постановник пластики і сценічних 
боїв заслужений артист України Олег Роєнко 

 
 

В 2016 році згідно творчого плану Театр випустив 16 прем'єр. Окрім вистав для 
дорослих і дітей, традиційно багато зусиль і натхнення колектив Театру віддав 
постановці святкових театралізованих концертних програм, які завжди користуються 
великим попитом, а також – концертним програмам театрального оркестру і солістів, 
що проходять в рамках музичного абонементу і з кожним роком стають все більш 
популярними у жителів міста.  



 
- У. Шекспір, «Гамлет», трагедія  на 2 дії 
Режисер-постановник – заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Художник-постановник - Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 13 травня 2016 року 
 
- М. Старицький, «За двома зайцями», музична комедія на 2 дії  
Режисер-постановник - заслужений  діяч мистецтв України Олександр Варун 
Художник-постановник - Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 6 жовтня 2016 року 
 
- М. Камолетті, «Коханці, або Ох, уже ця Анна!», комедія на 2 дії 
Режисер-постановник і автор сценографії– заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Прем’єра відбулася 2 грудня 2016 року 
 
- О. Варун, «Бу-ра-ті-но», музична казка, 7+ за мотивами повісті О. Толстого «Пригоди  
Буратіно, або Золотий ключик» 
Режисер-постановник - заслужений  діяч мистецтв України Олександр Варун 
Художник-постановник - Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 2 січня 2016 року 
 
- В. Орлов, «Золоте курча», музична казка, 3+ 
Режисер-постановник - Ірина Чваркова 
Художник-постановщик - Оксана Кірсань 
Прем’єра відбулася 3 січня 2016 року 
 
- Є. Шварць, «Попелюшка», музична казка, 5+ 
  
 - «Різдвяний серпантин», святковий вечір 
Режисер-постановник – заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Художник-постановник - Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 7 січня 2016 року 
 
- «Місце зустрічі – театр», святковий вечір 
Режисер-постановник – заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Художник-постановник - Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 13 січня 2016 року 
 
- «Ми любили, ми любимо, ми будемо любити ...», святкова шоу-програма до Дня 
закоханих 
Режисер-постановник – заслужений   діяч мистецтв України Олександр Варун 
Художник-постановник – Оксана Кірсань 
Прем’єра відбулася 14 лютого 2016 року 
 
- «Що наше життя? Театр!», святковий вечір на честь Міжнародного дня театру 
Режисер-постановник – заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Художник-постановник – Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 27 березня 2016 року 
 
- «На біс!», гала-концерт на честь закриття 36-го театрального сезону 
Режисер-постановник – заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Художник-постановник – Ірина Кохан 
Прем’єра відбулася 27 березня 2016 року 



 
- «Ми України діти», патріотичний концерт 
Режисер-постановник – заслужений  діяч мистецтв України Сергій Чулков 
Художник-постановник – Анжела Єрмоленко, Олег Єрмоленко 
 Прем’єра відбулася 11 жовтня 2016 року 
 
- «Казки з оркестром», концерт оркестру та солістів театру. Музичний абонемент  
Музичний керівник та диригент – Євген Куров  
Прем’єра відбулася 6 лютого 2016 року 
 
- «Музична прогулянка країнами і континентами», концерт оркестру та солістів 
театру. Музичний абонемент  
Музичний керівник та диригент – Євген Куров  
Прем’єра відбулася 19 березня 2016 року. 
 
- «Пригоди танцю, або Дискотека з оркестром», концерт оркестру, балету та солістів 
театру. Музичний абонемент  
Музичний керівник та диригент – Євген Куров  
Режисер-постановник – Ірина Долінкіна 
Прем’єра відбулася 19 березня 2016 року. 
 
«Планета Чайковський», концерт оркестру та солістів театру. Музичний абонемент  
Музичний керівник та диригент – Євген Куров  
Режисер-постановник – Ірина Долінкіна 
Прем’єра відбулася 19 березня 2016 року. 
 
В 2016-му році капітально відновлені такі вистави: 
 
- А. Чехов, «Порадник для бажаючих одружитися» (водевілі «Ведмідь» та «Пропозиція»), 
жарт  на 2 дії 
- М. Гоголь, «Одруження», абсолютно надзвичайна подія  
- К. Манье, «Блез», комедія на 2 дії 
- Е.Т.А. Гофман, «Лускунчик, або Мишачий король», музична казка, 7+ 
 
Здійснені вводи у вистави: 
Р. Хоудон,  «Що було, то було, або Шикарне весілля», комедія на 2 дії 
Р. Кіплінг, «Ріккі-тіккі-таві», африканські ігри, 7+ 
Г. Соколова, «Царівна-жабка», музична казка, 5+ 
Л. Устінов, О. Табаков, «Білосніжка та сім гномів», музична казка, 5+ 
 

Велика увага була приділена підготовці та проведенню різноманітних заходів в 
рамках постійно діючої Програми популяризації  української мови та культури. 
Протягом звітного періоду в поточному репертуарі  були широко представлені вистави, 
що йдуть українською мовою, а саме: героїчна казка «Я – Котигорошко!» О. Варуна 
казка за народними мотивами «Коза-дереза» Л. Кушкової, кумедне шоу «Божевільна 
сімейка, або Малюк» Ю. Шевченка, А. Горіна, Е. Яворського, лірична комедія «Звідки 
беруться діти» за п’єсою відомого українського драматурга Анатолія Крима, музична 
комедія «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, трагіфарс «Закон» за п’єсою 
В. Винниченка. В березні пройшла серія патріотичних концертів «Слався, Україно!», що 
були показані старшокласникам та студентам міста.  



Пам’ятний День Героїв Небесної сотні був відзначений показом вистави «Дзвони 
волі» за творами Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка. Перед виставою 
пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, глядачі переглянули відео, що 
нагадало про трагічні події лютого 2014 року.  

До Міжнародного дня рідної мови діти молодшого шкільного віку переглянули 
театралізовану інтермедію та казку за народними мотивами «Коза-дереза».  

У червні 2016 року розпочалися репетиції музичної комедії «За двома зайцями» за 
п’єсою М. Старицького (режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України 
Олександр Варун), прем’єра якого відбулася 6 жовтня 2016 року в день відкриття 37-го 
театрального сезону.  

У серпні та вересні велася кропітка робота над створенням нового патріотичного 
концерту «Ми України діти» (режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв 
України Сергій Чулков). Його прем’єра відбулася в жовтні. Показувати цей концерт 
театр планує на протязі всього театрального сезону 2016-2017 рр.  

У взаємодії з департаментом з гуманітарних питань Кам’янської міської ради театр 
брав участь у концертах та святкових заходах до Дня Перемоги, Дня незалежності 
України, Дня міста. 
 

В квітні 2016 року Театр взяв участь у Фестивалі-конкурсі на вищу 
театральну нагороду Придніпров'я «Січеславна-2016». На суд журі було 
представлено дві вистави: лирична комедія «Звідки беруться діти» за п'єсою А.Крима 
(режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун, 
художник-постановник – Ірина Кохан) та героїчна пригода з піснями і танцями «Я – 
Котигорошко!»  (режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр 
Варун, художник-постановник – Ірина Кохан).  

Театр здобув перемогу у наступних номінаціях «Січеславни-2016»:    
«Краща драматична вистава» - постановча група спектаклю «Звідки беруться діти»; 
«Краща жіноча роль другого плану» - Юлія Жиліна за роль Поліни у виставі «Звідки беруться 
діти».  
 

З метою популяризації театрального мистецтва, розширення кола глядачів з 
різних верств населення Театр проводив різноманітні творчі акції. Це і виставки 
місцевих художників у виставковому залі (2-й поверх північного фойє), виставки 
театрального костюму до Міжнародного дня театру,  виставка дитячих малюнків 
«Намалюй казку», яка постійно оновлюється, це акція обміну книжками «Наш 
книговорот».   

3-го вересня на площі перед театром відбулося святкове відкриття театральної 
каси. У виконанні артистів Театру жителі Кам’янського  побачили велику концертну 
програму  просто неба, взяли участь у безпрограшній лотереї, та придбали за перші 
години роботи каси майже 200 квитків на вистави нового сезону.  
 

Визнанням творчих досягнень Театру, його високого професійного рівня стало 
присвоєння державних почесних звань. Так, звання «заслужений діяч мистецтв 
України» присвоєно директору театру Маргариті Кудіній, режисеру-постановнику 
Олександру Варуну, заслуженими артистами України стали Світлана Комарова і 
Анатолій Вертій.  
 



Протягом звітного періоду Театр проводив активну гастрольну діяльність. 
Виставам Театру аплодували глядачі Одеси, Львова, Сум, Черкас, Дніпропетровська, 
Кременчуга, Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Верховцево.  
  
ІІІ. Фінансово-економічна діяльність Театру 
 

Комунальний заклад створений з метою задоволення суспільних та господарських 
потреб шляхом систематичного здійснення театральної, господарської та іншої 
діяльності в порядку, визначеному законодавством України, та задоволення 
економічних і соціальних інтересів трудового колективу Закладу та територіальної 
громади міста.  

 

У своїй діяльності  заклад керується Конституцією та законами України, 
нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 
Міністерства культури України, рішеннями Кам`янської міської ради, розпорядженнями 
Кам`янського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Кам`янської міської 
ради, іншими нормативно-правовими актами та  Статутом. 

 

Театр постійно оновлює  репертуар, що дозволяє підтримувати на високому рівні 
зацікавленість глядацької аудиторії, це сприяє виконанню планових результативних 
показників діяльності театру. 

 

Так, за  2016 рік зіграно 262 вистави, план виконано на 113,4%, вистави відвідали 
73,0 тис. глядачів, що на 14,1 тисяч глядачів вище запланованого. Фактичний дохід від 
продажу квитків  склав 3146,6 тис. грн., що вище від запланованого на 20,3 %, в т.ч. 
«доходи від продажу квитків на стаціонарі» -  2418,5 тис. грн., що вище від запланованих на 
9,1%, доходів від гастрольної діяльності – 725,1 тис. грн. 

 

 Середня ціна квитка складає 45,0 грн. 
Досягнути такого рівня результативних показників вдалося завдяки проведенню 

гастрольної діяльності, підвищення цін на театральні квитки і зростання середньої 
завантаженості глядацької зали. 

У театрі згідно штатного розпису 192 одиниці, з них: керівних працівників – 22; 
художній персонал – 24; артистичний персонал – 77; спеціалістів різних напрямків – 27; 
обслуговуючий та технічний персонал – 42. 

Фактично за  2016 рік  «Середньооблікова кількість штатних працівників» – 203 
одиниці. 

Театр частково фінансується з бюджету. 
 

           Фінансування закладу  з бюджету здійснюється в частині оплати праці  та сплати 
за  комунальні платежі, а саме: 

-заробітна плата – 11903,8 тис. грн.; 
-комунальні послуги – 985,8 тис. грн. 
 

Для ведення фінансово-господарської діяльності, заклад залучає фахівців, оплату 
праці яких здійснює за рахунок власних коштів: 

-заробітна плата -333,9 тис. грн. 
 

Заборгованість із заробітної плати відсутня. 
 

Сплата податків відбувається своєчасно і в повному обсязі: 
 

   -за рахунок бюджетних коштів  нарахування на заробітну плату-2591,0 тис.грн.;  
 



   -за рахунок власних коштів: 
 

   -податок на землю-28,7 грн.; 
   - податок з орендної плати-23,1 тис. грн.; 
   -акцизний податок-1,3 тис. грн.; 
   -нарахування на заробітну плату по договорам ЦПХ-73,5 тис.грн. 
 

  За рахунок проведення діяльності театром  було отримано дохід -  3698,6 тис. грн. Всі 
доходи театру використовуються виключно на ведення господарської діяльності.      

Будівля театру збудована в 1900 році і являється пам”ятником архітектури. Всі 
затрати по оновленню та утриманню її в належному стані здійснюються виключно за 
рахунок власних надходжень. 

За звітний період витрачання власних коштів відбувалося по слідуючих 
напрямках:  

- сценічно-постановочні засоби (сценічні костюми , взуття, декорація, 
бутафорія, реквізит, поновлення вистав діючого репертуару) – 659,6 тис. грн.; 

- утримання приміщень-459,6 тис. грн.; 
-забезпечення матеріально-технічної бази-734,7 тис. грн.; 
-гастрольна діяльність-437,4,0 тис. грн. 
 

Театром на постійній основі  безкоштовно надаються пільгові квітки. 
 

 За період січень-грудень 2016 року надано безкоштовно квитків : 
 

-переселенцям зі Сходу-1055 шт.; 
-учасникам АТО та членам їхніх сімей-1125 шт.; 
-пенсіонерам та багатодітним сім”ям через тер. центр-1140 шт. 
 

У театрі створені сприятливі умови для перегляду вистав людьми із обмеженими 
фізичними можливостями.  

 

З основних стратегічних завдань театру є зростання обсягів доходів від основного 

виду діяльності, а саме залучення глядача до вистав поточного репертуару Театру, а 

також  створення та випуск нових сучасних постановок. 

Зусилля Театру направлені на удосконалення матеріально-технічної бази та на 

оновлення і модернізацію сценічного та виробничого обладнання Театру. 

         Успішна маркетингова політика, яка  надасть можливість підвищити позитивний 

імідж Театру серед населення та гостей міста, дозволить підвищити рівень 

відвідуваності, що призведе до зростання економічних показників Театру. 
 
 
      Директор театру                                                                   М. А. Кудіна 
 
     Головний бухгалтер                                                             Т. Г.  Сергієнко 
  
     Керівник літературно-драматургічної                                   І. І. Федорова 
     частини 


