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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя 2020 року
(згідно Методичних рекомендацій, щодо забезпечення прозорості діяльності
суб”єктів господарювання державного сектору економіки)

Державне (унітарне) підприємство «Національний академічний український
драматичний театр імені Марії Заньковецької» засноване на державній власності,
належить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики
України і є закладом культури. Театр здійснює свою творчу, культурну,
фінансово-господарську, гастрольну та зовнішньо-економічну діяльність на
основі Конституції України, Закону України «Про театри і театральну справу»,
законодавства України, нормативних актів Міністерства культури та
інформаційної політики України,внутрішніх положень та інструкцій.
Основна мета діяльності театру – створення, публічне виконання та
публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на
власній сцені (сценах) та на гастролях, організація мистецьких фестивалів,
конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи.

Інформація, що характеризує діяльність театру:
1. Середньооблікова кількість працівників:
- півріччя 2020 року, всього (од.)
у т.ч.:
штатних працівників (од.)
- півріччя 2019 року, всього (од.)
у т.ч.:
штатних працівників (од.)

294
282
292
284

2. Витрати на оплату праці (тис. грн.)
- півріччя 2020 року
- півріччя 2019 року

32658
33736

3.Середньомісячна заробітна плата на одного працівника
(грн.)
- півріччя 2020 року
- півріччя 2019 року

18514
19256

4. Комерційна місткість глядачевої зали:
- півріччя 2019 року
- півріччя 2018 року
5. Обсяг доходів:
- півріччя 2020 року, всього (тис. грн.)
у т.ч.:
обсяг доходів від продажу квитків на стаціонарі (тис. грн)
- півріччя 2019 року, всього (тис. грн.)
у т.ч.:
обсяг доходів від продажу квитків на стаціонарі (тис. грн)
6. Кількість проведених спектаклів:
- півріччя 2020 року, (од.)
- півріччя 2019 року, (од.)

845
845

4936
3398
9107
6317

100
224

7. Кількість нових постановок:
- півріччя 2020 року, (од.)
- півріччя 2019 року, (од.)

3
3

8. Кількість глядачів:
- півріччя 2020 року, (тис. чол.)
- півріччя 2019 року, (тис. чол.)

35,8
71,7

Детальна інформація щодо виконання показників, що характеризують
фінансово-господарську діяльність ДП “НАУД театр імені Марії Заньковецької”
за півріччя 2020 року представлена у формах, затверджених національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності ”:
- Форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2020 р.
- Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за півріччя 2020 р.

Заступник генерального директорахудожнього керівника

Г.Є.Козак

