
Звiт керiвника за 2021 piK
КП (Об'€днана дирекцiя KiHoTeaTpiB MicTa>> Житомирськоi мiськоi ради

До складу комунального пiдприемства <Об'еднана дирекцiя KiHoTeaTpiB

MicTa> входять кiнотеатри <<Жовтень)), <Космос> та <Спецiалiзований дитячий
KiHoTeaTp iMeHi I.Франка>. Основними напрямками дiяльностi пiдприсмства е

надання кiнопослуг населенню MicTa.

Дохiдну частину пiдприемство виконаIIо на 58,86Оlо , а саме:
- вiд показу фiльмiв при планi 3113,0 тис. грн, фактично отримано доходу
.|278,1тис. грн., тобто виконано на 4|.06%;
_ доходи вiд органiзацii кiнотеатрzl1lьного кафе виконанi на 66,28О/о;

- згiдно програми одержано фiнансову пiдтримку 100,00%
Kl 202|pi

Щоходи вiд органiзацiТ кiнотеатраJIьного кафе, валовий збiр вiд пок€ву фiльмiв,
дитячий глядач, дорослий глядач не виконано. Так як вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi мiськоi ради <Про введення
обмежув€шьних заходiв щодо непоширення корона BipycHoT iнфекцii COVID -
19) на територii ЖитомирськоТ ОТГ комунЕLльне пiдприемство <Об'сднана

дирекцiя KiHoTeaTpiB MicTa> ЖМР призупиняло роботу KiHoTeaTpiB З

07.01.2021року llo 24,0|.202lpoKy, та з 03 березня 202I року по 05 травня 202l
року. На час призупиненrIя пiдприсмства працiвникам було повнiстю скорочено

робочий час i не виплачувалась заробiтна гIлата в розмiрi 2lЗ вiд посадового
окладу. .Щебiторська та кредиторська заборгованiсть поточна, яка буле
лiквiдована в 1-му кварталi2022 року-
За 202l piK пiдприемство забезпечило беззбиткову дiяльнiсть, кредитами не
КОРИСТУВZLПОСЬ.

Фактичний показник <Чистий дохiд> складае 2004,1тис.грн. Собiвартiсть
реалiзованих ToBapiB, робiт та послуг становить 2||2} тис. грн. Тобто
частково було перекрито за рахунок фiнансовоТ пiдтримки собiвартiсть
реалiзованоi продукцiТ ToBapiB, робiт та послуг.
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Валовий збiр тис. грн. 96з,9 3113,0 |2,78,1 41,0б _1834,9 132,60

Вiд органiзацii кафе тис. гDн. 618,0 1095,3 726,0 66,28 __369,3 l l7,48
Фiнансовапiдтримка тис. гDн. 1384,9 1149.3 1149.з 100.00 0,00 82,99

Всього доходiв тис. гDн. 2966,8 5357,6 3153.4 58,8б -2204,2 l06,29

Дитячий глядач тис. чол. 14.5 50.1 20,4 40,72 -29"| 140.69

Дорослийглядач тис. чол. 9.6 23.0 7,2 31,30 -15.8 75,00

Комунальне пiдприсмство потребус фiнансовоi пiдтримки з



бюджету Житомирськоi MicbKoT територiальrrоi громади, так як структурний
пiдроздiл <Спецiалiзований дитячий KiHoTeaTp iM. I.Франка> який мае
особливий статус спецiалiзованого дитячого KiHoTeaTpy i проводить виховну
робот,у з пiдростаючим тlоколiнням засобами нацiонального кiномистецтва,
тобто несе соцiал
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