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MiHicTepcTBo культури та
iнформачiйноТ полiтики УкраiЪи

На виконання Вашого листа вiд 19.0з.2Ь15 року Ns |5-24,525

дирекцiя
надае iнформачiю
Одеського нацiонапьного академiчного театру опери та багrеry
19
Украiни
вiдповiдно до витяry з протокоlry засiдч"пi кчбiнеry MiHicTpiB
"iд
вiд 2,7.02.2015 Ns
лютого 2015 року Jф 18, листа Мi".*оrомрозвитку Украiъи
прозоростi
3222-0716260-03 та Методичних рекомендацiй щодо забезпечення
сектору економlки,
дiяльностi суб'еr<тiв господарювання державного i торгiвлi УкраiЪи вiл
затверджених нак€tзом Мiнiстер.rЪч.*о"омiчного розвитку
11.02.2015 Ns 116.

Iнформацiя. щодо господарювання Одесъкого нацiоншlьного
академlчного театру опери та балету за2021 piK,
установленi цiлi та завдання

дiягtъностi театру с: створення i показ глядачам
забезпечують
високохудожнiх TBopiB сценiчного мистецтвq маючи Bci права, що
свободу творчоi дЙльностi, самостiйного вибору репертуару, прийнятгi рiшень
про публiчне виконання вистави, публiкачiТ буль-яких рекJIамних матерiалiв,
концепцiЙ i напрямкiв художньоТ
формуваннЯ творчиХ програм, визначеннЯ
державноТ полiтики в гапузi
реапiзачii творчЙ ,rnu"i", ЪабезпеЧеннЯ реалiзачiТ
культури, музичного i театрального мистецтвц пропаганда досягнень
нацiональноi кульryри в ykpaiHi та за кордоном,

основною метою

Прiоритетнi напрямки:

оперного та балетного
.популяризацiя i розвиток украiЪського i зарубiжного

репертуару, що
оформування украiнського оперного та балетного(д.
Бортнянський,
uiл епохи бароко
вкJIючатиме широкий часовий .rrЪ*ri-

мистецтва;

композиторiв ;
М. Березо""u*"а'"ЬЙо) по TBopiB сl"ласнrх украiнських
мистеч]11
.iнтернацiонаlriзацiя украiнсъкого музично-театрЕlльного
!1:|::",з
кооперацtt
доцiльноТ
економiчно
та
i бапетного) шляхо, 'од-iшоi успiшноi
мiжнародними постановочними командами;
посольствами
орозбудова нових двостороннiх_ мiжнародн_иi _:ii::.:l:,, мистецтва на
та просування украiнського
украiъи за кордоном, отримч"п" грантiв
мiжнароднiй apeHi, тощо;
мистецтва европейському
овiдкритТя самобУтностi украiЪсьКого театРаJIьного
tlленство
теат|1
трупи
TypiB
,u"pon",,n*
цIляхом
.
глядачевi
:1 ,_l::I::i,.
та iнших мiжнародних iнституцlях;
Ечrора
Baze,bp.ru
Ореrа
ондтоБ
аулиторii,
"
озалучення
до кJIасичного театрчlльного мистецтва дитячоi

сТВорюючиновiВисТаВиТаВикорисТоВУюЧЧ9vчас.1'::,|::::"нiтехнологiТдля
та зацiкавленостi у класичнiй
вихованНя у пiдРостаючоГо ,rо*Ёпi""" роrУйi"п"

музицi, спiву та балетному мистецтвi;
оформування кулътурного середовища, глядацьк:::,_:у:y_,,:.,::З:::" "в
театру, задоволення iHTepecy суспlльства
духовному ,u .rоцiйной вiдвiдинах
on.prrory та бапетному мистецтвi;
особистостi;
остворення умов дIя самореапiзачii кожноi творчоi
i
поеднання_
опродовження перманентного процесу гармонiй_ного
надбання, збагачвння палlтри
новаторства задJIЯ ,6.р"*.rr"" "uцiоrr-ьного
актуалlьних досягнень зарубiжних
творчо-органiзацiйних технопо.iИ, оптимiзацii
,.фЬ у сферi роботИ з глядачем, рекJIами та менеджменту;
.сприяння yracTi громадськостi у сучасному житгi "u'PY 1::,:::j::,i'"
театру, створення комунlкацlиних
пiкгryвальна Ради театру, кIIуб _любителiв
тощо);
майданчикiв дrя обговорення проблем театру
нацiонального
_
.збереження будi"rri о.r.р"ого театру пам,ятки архiтектури
значення у н€lлежному технiчному стан1,

]pl"j:

Вид економiчноi дiяльностi

за

КВЕД - 90.01

-

театр€tльна

та

концертна

дiяльнiсть.

чисельнiсть кадрового скJIаду закJIаду
штатним розписом.

-

64З ШТаТНИХ ОДИНИЦi, ЗаТВеРДЖеНi

_ 26 ,737,0
пропукчiI
вiд
з
реалiзацii
доходу
скJIадаеться
,Щохiдна частина

тис. црн., в т. ч.:

овiДреалiзачiiтеаТр€tЛЬнихквиткiв-26574,0Тис.ГрН.'
овiДреа.гliзачiiтеатральнихпроГраМок_163,0тис.Грн.'
_ 7 036,0 тис, грн, в т, ч,:
Iншi доходи, що отримус театр вiд дiяльностi

о
о
о

о
о

щохiд вiд оренди акгивiв - 5,0;
щохiд вiд курсовоi рiзничi в€tлюти
компенсацiя комунtlльних послуг

-

-

196,0;

44,0;

вiд залишкiв коштiв на рахунку - 39,0;
по органiзацiт творчих заходlв
Щохiд вiд надання платних послуг

-

3 885,0;
о
о

о
о
о
о

о
a

о
о
о

дохiд вiд гастрольноТ дiяльностi - 1 541,0;
квиткiв - 1,0;
реалiзацiя комплектiв театр€lльних
З'73,0;
дохiл за фото та вiдео зйомку, eKcKypciТ вiд реалiзацii готовоi продукцii - 733,0;
.
вiд реаrriзацiТ ToBapiB - 36,0;
вiд оренди бiноклiв - 1,0;
використання
послуги з утримання технологiчних мереж спiльного

б5'0;

,атr.гttят
1710;
маина
c'nax
компенсацiя витрат по страхуванню
штрафи, пеня - 10,0;
посJryги надання майстер кJIасу - 11,0;
_
вiдшкодування витрат на вiдновлення кабельноТ лiнiт

-

-

79,0,л

TeaTpiB> KpiM того, з бюджеry <Фiнансова пiдтримка нацiональних
2Зб 85t,00 тис. грн.

99,0;
Вiдсотки по зtlлишкам коштiв на депозитних рахунках амортизацiТ на ОЗ та
Щоходи у cyмi нарахованоi

Фiнансова благодiйна допомога
Разом доходiв за2O2t piK

- 281

-

НА -9 2t2,0;

1 194,0,

129,0 тис, грн,

витрат,
витратна частина скJIада€ться з - собiвартостi, адмiнiстративних
витрат на збут, та iнших операцiйних витрат,

Найбiльш витратна частина - собiвартiсть,

,

За2О2| piK собiвартiсть сKJIalIa

255 876,0 тис, грн,

скJIаДають _ 14 519,0 тис' ГРН,,
Ддмiнiстративнi витрати у загалъних витратах
(5,2Уо ЗаГаJIЬНИХ ВИТРаТ),

Витрати на збут скJIадають
Iншi операцiйнi витрати

-

-6

7з4,0 тис' Грн,, (2,4Оh загальних витрат),

з|42,о тис. грн,, (l,|Уо ЗагаJIьних витрат),

Чистий фiнансовий результат

-

858,0 тис, грн,

не передбач€tлись,
Iншi витрати не проводились. У планi витрати

КапiтальнiiнвестицiiдержавниМбЮДжетоМненаДаВаЛисЬ.

iнвестицiй на придбання
дмортизацiйнi нарахування с джерелом капiтztльних
необоротних ма,терiа-гlьних активiв основних засобiВ - 4 159,0 тис. грн., i"-""
_2з,0 тис, грн,
нематерiаrrьних активiв
3 606,0 тис. грн., витрати на придбання

Надiя БАБIЧ

Генеральна директорка-художня керiвниця
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