
Звiт керiвлlика за перше пiврiчч я 2022 року
кП (об'€днана дирекцiя KiHoTeaTpiB MicTa>> ЖитомирськоТ MicbKoi Ради

Що складу комунального пiдприсмства <об'сднана дирекцiя KiHoTeaTpiB
MicTa> Житомирськоi MicbKoi Ради входять кiнотеатри <<Жовтень)), <<Космос>> та
<Спецiалiзований дитячий KiHoTeaTp iMeHi I.Франкu. основними напрямками
дiяльностi пiдприсмства € надання кiнопослуг населенню MicTa.

Щохiдну частину пiдприемство виконаIо на 46,4Зо/о, а саме:
- вiд показу фiльмiв при плаrлi 18з8,5 тис. ГРН., фактично отримано доходу
365,5 ]]ис. грн., тобто виконаtlо на l9,880%;
- доходи вiд оргагriзацii кафе виконанi на 40,61О/о;
- згiдно програми одержано фiллаrrсову пiдтримку |42,7|О/о

виконання показникi lBpl 2022

Щоходи вiд органiзацii кiнотеатр€шьного

фiльмiв, дитячий глядач, дорослий глядач
запровадженням на територii Украiни военного
Президента вiд 24.02.2022 Ns 6412022, МlЗЗl202

валовий збiр вiд показу
виконано у зв'язку iз

у вiдповiдностi до Указiв
14.03 .2022, Ns259/2022 вiд
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Валовий збiр тис. грн. 522,5 1838,5 зб5,5 19,88 -l47з,0 б9,95
вiл органiзацii кафе тис. гDн. 273,4 5б0,0 227,4 40,б1 -з32,6 83.17
Фiнансова пiдтримка тис. гDtl. 507,7 540,8 7,71,8 l42,,7L 231.0 |52,02
Всього доходiв тис. грн. 1303,б 29з9,3 |364.7 46,43 -|574,6 104.б9
ffитячий глядач тис. чол. 7,7 26,пб 3,0 11,28 -23,6 38,9б
{орослий глядач тис. чол. 3,1 12,| 2.9 2з,97 -9,2 93,4

кафе,

не

стану
2 вiд

18.04.2022, J\b34ll2022 вiд 1 7 .05.2022 <Про введення воснного стану в YKpaTHi>,
було оголошено простiй на пiдприемствi не з вини працiвника з 24.02.2О22 по
з0.04.2022 року, який оплачувався в розмiрi 2lЗ тарифноi ставки встановленого
працiвнику посадового окладу, з 0l травня 2022 року працiвники частково
знаходяться у вiдпустцi без збереження заробiтноi] плати за згодою cTopiн, також
знизилось вiдвiдування глядачами KiHoTeaTpy у зв'язку з военним станом.

ЩебiторСька та кредитоРська забОргованiсТь поточН а) яка буд. лiквiдована в 3-му
кварта_гli 2022року.

За перше пiврiччя 2022 року пiдприсмство забезпечило беззбиткову дiяльнiсть,
кредитами не користувЕtлось. Заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.



Комуна.Пьне пiдПриемствО потребуе фiнансовоi пiдтримки з мiського бюджету,
ТаК ЯК СТРУКТУРНИЙ пiдроздiл <<Спецiалiзований дитячий KiHoTeaTp iM. I.Франка))
мас особливиЙ статус спецiалiзованого дитячого KiHoTeaTpy i проводить виховну

РОбОТУ З пiдростаючим поколiнням засобами нацiонального кiномистецтва,
тобто несе соцiапьне навантаження.

В KiHoTeaTpi обслуговув€Lпись та вiдвiдали дiти :

- пiльгових категорiй - 2,9 тис. чол.
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