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Пояснювальна записка 

до звіту фінансово-господарської діяльності 

Львівського національного академічного театру опери та балету 

імені Соломії Крушельницької за І півріччя   2022 року 

 

 Форма власності – державна. 

 Середньооблікова кількість штатних працівників за І півріччя  2022 року 

становить 538 осіб. 

 Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК 

3801110 КЕКВ 2610 «Фінансова підтримка національних театрів» на І півріччя 2022 

року театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі 111689,2 

тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 111309,2 тис. грн. та оплату 

комунальних послуг 380,0 тис. грн. (оплата теплопостачання — 80,0 тис. грн., 

оплата електроенергії — 209,9 тис. грн., оплата природнього газу —90,1 тис. грн.). 

Фактично отримано дотації  в сумі 111689,2 тис. грн. Здійснено касові видатки  в 

сумі 104324,8 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями 103944,8 тис. грн. та 

оплату комунальних послуг 380,0 тис. грн. Станом на 01.07.2022 року залишок 

невикористаних асигнувань становить 7364,4 тис .грн., що пов'язано із економією 

фонду заробітної плати (листки тимчасової непрацездатності), фактичною 

наявністю вакантних посад  згідно штатного розпису, оголошеного простою не з 

вини працівників згідно наказу по театру через запровадження воєнного стану в 

Україні з 24 лютого 2022 року.   

 Загальний обсяг доходів за І півріччя 2022 року становить 118836,0 тис. грн., 

витрати визнані в сумі 118033 тис. грн., в т. ч. Собівартість реалізованої продукції 

(товарі, робіт, послуг) — 109125 тис. грн, адміністративні витрати — 8166,0 тис. 

грн., витрати на збут — 625,0 тис. грн., інші операційні витрати — 117,0 тис. грн. 

Фінансовий результат  становить прибуток — 803,0 тис. грн.  На балансі театру на 

01.07.2022 року обліковується незначна поточна дебіторська та кредиторська 

заборгованість, прострочена заборгованість відсутня. Станом на дату подання 

квартальної звітності кредиторська заборгованість з оплати праці та інших 

обов’язкових платежів до бюджету погашена у встановленні строки в повному 

обсязі. Прострочена заборгованість не обліковується.  

 На І півріччя 2022 року театром  заплановано провести на власній сцені театру 

127 вистав. Фактично за звітний період театр здійснив на власній сцені показ 70 

спектаклів  (5 ранкових та 65 вечірніх вистав). Виконання планового показника 

становить 55,1 %. Недовиконання даного показника зумовлене  запровадженням  

воєнного стану на території України.  За аналогічний період 2021 року було 

поставлено 87 вистав з них 19 ранкових, 68 вечірніх вистав. 

 Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської 

діяльності плановий обсяг власних доходів  на І півріччя 2022 року  становив 

20720,0 тис. грн. Фактично отримано коштів  від власної діяльності 10897,9 тис. 

грн., або дохідна частина виконана на 52,5 %, в т. ч. дохід від реалізації театральних 

квитків  при плані 16800,0 тис. грн. фактично становить 8322,2 тис. грн. (виконання 

49,5 %), інші доходи при плані 3370,0 тис. грн. визнанні в сумі 2575,7 тис. грн. 

(виконання 76,4 %) - дохід оренди приміщення 467,2 тис. грн., відшкодування 

комунальних послуг від орендарів 101,2 тис. грн., функціонування залу глядача для 

проведення інших заходів 1030,0 тис. грн., функціонування дзеркального залу  для 
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проведення інших заходів 12,0 тис. грн., дохід від проведення гастрольної діяльності 

закордоном 429,4 тис .грн., дохід від реалізації вхідних оглядових квитків 160,5 тис. 

грн., дохід від реалізації театральних програмок 1,3 тис .грн., дохід від проведення 

циклу концертів в дзеркальному залі — 325,3 тис .грн., дохід від процентів залишку 

коштів на рахунку 23,0 тис . Доходи від проведення фотозйомок 20,0 тис. грн., дохід 

від курсових різниць 3,8 тис .грн., дохід від списання матеріалів 2,0 тис .грн. Обсяг 

власних доходів порівняно із звітним періодом 2021 року збільшився на 1922,9 тис. 

грн. (збільшився на 21,4 %). 

 Середня ціна реалізованого театрального квитка за І півріччя  2022 року  

становить 259,4 грн. при плані 266,7 грн., виконання 97,3 %, в аналогічному періоді 

2021 року – 236,2 грн. при плані 211,5 грн. Середній фактичний збір з однієї вистави 

становить 118889 грн. при плані 132283 грн., у І півріччі 2021 року – 73657 гривень 

при плані 89823 грн., при стабільній комерційній місткості глядацької зали в 

кількості 989 місць.   

       За І півріччя 2022 року  фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх 

виставах становить 32,1 тис. осіб, при плані 63,0 тис. осіб ( у звітному періоді  2021 

року – 27,1 тис. осіб, при плані 48,0 тис. осіб) або виконання планового показника 

становить 50,9 %, в т. ч. на ранкові вистави відвідали — 3893 осіб та вечірні вистави 

— 28189 осіб.  В аналогічному періоді 2021 року  ранкові вистави відвідали — 6002 

осіб, а вечірні — 21126 осіб.  

 На виконання вимог частини 2 статті Закону України “ Про культуру”, наказу 

Мінкультури № 43 від 30.01.2013 року та наказу по театру від 21.01.2019 року № 11 

“ Про відвідування театру на пільгових умовах” за звітний період безкоштовно 

відвідало театральні вистави за пред'явленням документів 481особа, що становить 

1,5% від фактичної кількості глядачів з яких 239 — особи, що відвідали театральні 

вистави в рамкам благодійної ініціативи “ Львів зустрічає” переселенців. 

 Відповідно до фактичної відвідуваності театральних вистав поточного 

репертуару за І півріччя  2022 року завантаженість глядацької зали  становить 46,3 

% при плані 50,2 % (у І півріччі 2021 році – 31,5 % при плані 43 %). Виконання 

даного показника становить 92,2 %.  
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