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MiHicTepcTBo культури та
iнформацiйноI полiтики Украiни

На виконання Вашого листа вiд 19.03.2015 року .hlЪ |5-24-525 дирекцiя
Одеського нацiонального академiчного театру опери та балеry надае iнформацiю
вiдповiдно до витягу з протоколу засiданнi Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18

лютого 2015 року J\b 18, листа Мiнекономрозвитку УкраiЪи вiд 2"7.02.2015 N9
З222-0716260-03 та Методичних рекомендацiй щодо забезпечення прозоростi
дiяльностi суб'екгiв господарювання державного сектору економiки,
затверджених накuLзом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд
|1.02.2015 м 116.

Iнформацiя щодо господарювання Одеського нацiонапьного
академlчного театру опери та балету за I пiврiччя 202I року.

установленi цiлi та завдання

Основною метою дiяльностi театру е: створення i показ глядачам
високохудожнiх TBopiB сценiчного мистецтва, маючи Bci права, що забезпечують
свободу творчоТ дiяльностi, самостiйного вибору репертуару, прийнятгi рiшень



про публiчне виконання вистави, публiкацii будь-яких рекJIамних матерiагriв,

формування творчих програм, визначення концепцiй i напрямкiв художньоi

реалiзацii творчих планiв, забезпечення ре€rлiзацii державноi полiтики в галузi
культури, музичного i театраrrьного мистецтвц пропаганда досягнень
нацiональноi кульryри в УкраiЪi та за кордоном.

.популяризацiя i розвиток укратнського i зарубiжного оперного i балетного
мистецтва;

оформування украiЪського оперного та бапетного репертуару, що
вкJIючатиме широкий часовий спектр вiд епохи бароко (Д. Бортнянський,
М. Березовський тощо) до TBopiB с)часних украiнських композиторiв;

оiнтернацiоналiзацiя украIнського музично-театр€lльного мистецтва (оперного
i балетного) шляхом подальшоТ успiшноТ та економiчно доцiльноi кооперацiТ з

мiжнародними постановочними командами ;

орозбудова нових двостороннiх мiжнародних вiдносин з посольствами
Украiни за кордоном, отримання грантiв та просування украТнського мистецтва на
мiжнароднiй apeHi, тощо; ''

овiдкрит-гя самобутностi украiъського театрального мистецтва свропейському
глядачевi шляхом гастрольних TypiB трупи театру за кордоном, членство
ОНАТОБ в Opera Baze, Ореrа Europa та iнших мiжнародних iнстиryчiях;

озitлучення до кJIасичного театр€lJIьного мистецтва дитячоi аулиторiТ,
створюючи HoBi вистави та використовуючи сучаснi iнтерактивнi технологii для
виховання у пiдростаючого поколiння розумiння та зацiкавленостi у класичнiй
музицi, спiву та балетному мистецтвi;

оформування культурного середовищq глядацького смаку та потреби в

духовному та емоцiйному вiдвiдинах театру, задоволення iHTepecy суспiльства в

оперному та балетному мистецтвi;
остворення умов дJIя самореагliзацiТ кожноi творчоТ особистостi;
.продовження перманентного процесу гармонiйного по€днання традицii i

новаторства задля збереження нацiонального надбання, збагачення палiтри
творчо-органiзацiйних технологiй, оптимiзацii актуальних досягнень зарубiжних
TeaTpiB у сферi роботи з глядачем, рекJIами та менеджменту;

осприяння участi громадськостi у сучасному життi театру (наглядова та
пiклува-пьна ради театру, шуб любителiв театру, створення комунiкацiйних
майданчикiв дrrя обговорення проблем театру тощо);

озбереження будiвлi оперного театру - пам'ятки архiтектури нацiонального
значення у нilлежному технiчному cTaHi.



1дlяJIьностi за I пiврiччя 202l

Вид економiчноi дiялlьностi за квЕд - 90.01 театральна та концертна

дiяльнiсть.

Чисельнiсть кадрового скJIаду закJIаду - 643 штатних одиницi затверджена
штатним розписом.

.Щохiдна частина скJIадаеться з доходу вiд реагliзацii продукцii - 8 084,0 тис.
грн., в т. ч.:

. вiд реа.гriзацiТ театральних квиткiв - 8 031,0 тис. грн.,

. вiд реалiзацii театральних програмок - 53,0 тис. грн.,

Iншi доходи, що отримуе театр вiд дiяльностi - l 950,0 тис. грн. в т.

о щохiд вiд оренди примiщень - 3,0;
о дохiд вiд курсовоТ рiзницi вaлюти - 110,0;
. вiдшкодування комунальних витрат -27,0;. вiдсотки, одержанi з банкiв за невикористаними з€tлишками - 15,0;
о щохiд вiд надання платних послуг по органiзацii творчих заходiв -

1 394,0;

дохiд за фото та вiдео зйомку, eKcKypcii - 133,0;
вiд реалiзацiТ готовоi продукцiТ - 178,0;
вiд реапiзацiТ ToBapiB - 3,0;
посJIуги з утримання технологiчних мереж спiльного використання -

34,0;
о компенсацiя витрат по страхуванню майна - |7,0;
. вiдшкодування витрат на вiдновлення кабельноТ лiнii - 36,0.

KpiM того, з бюджету <<Фiнансова пiдтримка нацiон€lльних TeaTpiB> -
l29 7З4,00 тис. грн.

Вiдсотки по з€lлишкам коштiв на депозитних рахунках - 45,0;

.Щоходи у cyмi нарахованоi амортизацii на ОЗ та НА - 4 619,0;

Фiнансова благодiйна допомога - 1 008,0.

Разом доходiв за I пiврiччя202| року - 145 440,0 тис. грн.
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витратна частина скJIадасться з - собiвартостi, адмiнiстративних витрат,витрат на збут, та iнших операцiйних витрат.

Найбiльш витратна частина - собiвартiсть.

За I пiврiччя202l року собiвартiсть скJIала - 133 759,0 тис. грн.

АдмiнiсТративнi витрати у загальних витратах складають 7 4з8,0 тис.
|рн.,(5, 1 

ОZ загальних витрат).

Витрати на збут скJIадають- 2 бо7,О тис. Грн.,( 1,8% заг€Lльних витрат).

Iншi операцiйнi витрати - 1 539,0 тис. црн., (1,1УоЗагальних витрат).

Чистий фiнансовий результат - 97,0 тис. грн.

Iншi витрати не проводились. У планi витрати не передбачались.

капiтальнi iнвестицii державним бюджетом не надавались.

Амортизацiйнi нар€жування е джерелом капiтальних iнвестицiй на придбанняосновних засобiв _ 718,0 тис. грн., iнших необоротних матерiальних активiв - lЗ42,0 ТИС, IРН., ВИТРаТИ На придбання нематерiальних активiв _2з,Oтис. грн.

В.о. генерitпьного директора театру Надiя БАБIЧ
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