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Фінансово-економічна діяльність театру 
 

             Комунальний заклад створений з метою задоволення суспільних та 
господарських потреб населення міста  шляхом систематичного здійснення 
театральної, господарської та іншої діяльності в порядку, визначеному 
законодавством України.  
 
            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. 
 
              За рахунок проведення діяльності, театром  було отримано дохід -  5274,1 
тис. грн. Всі доходи театру використовуються виключно на ведення господарської 
діяльності.      
             За 2018 рік зіграно 253 вистави, театр відвідали 68,2 тис. глядачів. 
Фактичний дохід від продажу квитків  склав 3860,2 тис. грн., що вище від 
запланованого на  2,8 %, в т. ч. «доходи від продажу квитків на стаціонарі» -  3466,4 
тис. грн., що вище від запланованих на 14,6%, «доходів від гастрольної діяльності» – 
393,8 тис. грн. від іншої діяльності -1413,9 тис. грн.  
 Середня ціна квитка складає 62,0 грн. 
              У театрі згідно штатного розпису 225 одиниць, з них: керівних 
працівників – 25; художній персонал – 34; артистичний персонал – 73; 
спеціалістів різних напрямків – 30; обслуговуючий та технічний персонал – 63. 
Фактично за 2018 рік  «Середньооблікова кількість штатних працівників» 
складає 203 одиниці. 
Театр частково фінансується з бюджету. 
Фінансування закладу  з бюджету здійснюється, а саме: 
- заробітна плата –  19728,4    тис. грн.; 
- нарахування на з/пл- 4314,8 тис. грн 
- комунальні послуги – 900,7тис. грн. 
 в т. ч –водопостачання-4,0 тис. грн 
         –теплопостачання-505,6 тис.грн 
          -електроенергія-    391,1 тис. грн  
- поточні ремонти –   527,1 тис. грн..; 
-капітальний ремонт -621,0 тис. грн 
- придбання товарів та послуг -   1028,5 тис. грн.   
                За звітний період для ведення фінансово-господарської діяльності, 
заклад  здійснює  виплати за рахунок власних коштів, а саме: 
- заробітна плата –  209,5 тис. грн. 
-нарахування на з/пл  - 46,1 тис. грн 



2 
 

   -податок на землю 30,3 тис. грн.; 
   - податок з орендної плати-29,5 тис. грн.; 
   -акцизний податок-            0,6тис. грн.; 
   -комунальні послуги-     129,5 тис. грн.; 
   -в т. ч теплопостачання  -6,0 тис. грн 
         водопостачання-        31,1 тис. грн 
         електроенергія-          23,1 тис. грн 
         вивіз сміття-              16,0 тис. грн 
         моб. зв’язок та інтернет-53,3 тис. грн  
-програми соціального розвитку- 168,6 тис. грн 
- витрати на охорону праці- 36,8 тис. грн 
-витрати на охорону та протипожежну безпеку- 110,3 тис. грн 
-витрати на утримання  автотранспорту- 316,4 тис. грн 
-витрати на рекламу- 291,2 тис. грн 
-забезпечення роботи адмінперсоналу- 131,2 тис. грн 
-сценічно-постановочні засоби (сценічні костюми, взуття, декорація, бутафорія, 
реквізит, поновлення вистав діючого репертуару) – 531,3тис. грн.; 
- утримання приміщень -1906,2 тис. грн.; 
- забезпечення матеріально-технічної бази -899,6 тис. грн.; 
- гастрольна діяльність -300,0тис. грн. 
Заборгованість із заробітної плати відсутня. 
Податки до бюджету перераховуються в повному обсязі. 
               Будівля театру збудована в 1900 році і являється пам’ятником 
архітектури. Всі витрати по оновленню та утриманню її в належному стані 
здійснюються  з бюджету та за рахунок власних надходжень. 
Театром на постійній основі  безкоштовно надаються пільгові квитки. 
               За період січень - грудень 2018 року надано безкоштовно квитків : 
-переселенцям зі Сходу-776 шт.; 
-учасникам АТО та членам їхніх сімей-1124 шт.; 
-пільговим категоріям  (пенсіонерам та багатодітним сім’ям через тер. центр та 
ін.) -   3893 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  надає можливість підвищити 

позитивний імідж Театру серед населення та гостей міста, дозволить підвищити 

рівень відвідуваності, що призведе до зростання економічних показників Театру. 
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