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Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління культури і мистецтв облдержадміністрації Троян В.Г. про стан 

організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності Вінницького 

обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. М. 

Садовського, колегія відзначає.   

Розвиток театрального мистецтва на Вінниччині здійснює обласний 

академічний український музично-драматичний театр ім. М. Садовського.  

Діяльність театру забезпечують 152 працівника, з них 84 спеціаліста, в т. 

ч. 57 артистів. З фаховою освітою - 70 спеціалістів, з них 58  чол. (69 %) з 

вищою освітою III-IV рівнів акредитації, 24  чол. (29%) - I-II рівнів 

акредитації, 5 працівників навчаються заочно у вищих навчальних закладах. 

Серед працівників театру 9 чол. – це особи віком до 28 років і 

складають 6%, пенсійного віку –  41 чол. (27%). Середній вік колективу 

театру складає 43 роки. 

У 2015 році 121 спеціаліст пройшли чергову атестацію, один з яких 

атестований за умови усунення недоліків та повторною атестації через рік та 

один  – не відповідав займаній посаді. Відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 

призначення керівників державних та комунальних закладів культури» у 

2016 році на контрактну форму роботи переведено 78 спеціалістів 

художнього і артистичного персоналу.  

Протягом 2015-2017 років своє перше робоче місце в театрі отримали 7 

випускників Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича. 

Щорічно колективом театру демонструється біля 300 вистав, які 

відвідують понад 100 тис. глядачів. 

За звітний період колективом театру ім. М. Садовського реалізовано 

значні творчі проекти, а театральна скарбниця поповнилась новими  

здобутками колективу: створено 12 нових постановок, поновлено 1 виставу, 

презентовано 2 концерти, зокрема: 2015 р. – 4 вистави (в т. ч. 1 – для дітей), 



2016 р. – 5 вистав (1 – для дітей), 2017 р. – 5 вистав (1 – для дітей), I квартал 

2018 р. – 2 вистави.   

Серед них такі яскраві постановки як «Моя чарівна леді» (режисер 

Т.Буга, мюзикл), «Занадто одружений таксист»  (режисер Т. Буга, комедія 

для дорослих), «Ідзанамі….Богиня, яка вабить» (режисер Т. Славінська, 

драма), «Ассоль» (режисер О.Бандура), «Квітка» (режисер Т. Славінська), які 

здивували та завоювали серця глядачів. Середня вартість однієї вистави 

складала 90,5 тис. грн.  

З метою популяризації театрального мистецтва на Вінниччині регулярно 

відбуваються творчі зустрічі зі шкільною та студентською молоддю, 

особливо учнів театральних відділів мистецьких навчальних закладів, 

організовуються екскурсії в музей театру.  

Важливою складовою діяльності музично-драматичного  театру ім. М. 

Садовського є участь у театральних фестивалях, що суттєво впливає на 

творчі напрацювання колективу. Серед них «Тернопільські театральні 

вечори. Дебют», молодої української режисури ім. Леся Курбаса, «Вересневі 

самоцвіти», «Золоті оплески Буковини», Міжнародний театральний 

фестиваль камерних вистав Andriyivsky Fest, «Граємо Куліша» та інші. 

Значно активізувалась обмінна  гастрольна діяльність, що є надзвичайно 

важливою для творчого зростання акторів театру. Колектив з гастролями 

відвідав міста Чернівці, Житомир, Умань, Хмельницький, Кропивницький – 

відповідно театральні колективи згаданих міст працювали на Вінницькій 

сцені. 

Налагоджено тісну співпрацю театру з Барським, Теплицьким, 

Іллінецьким, Калинівським, Немирівським, Гайсинським районами, де 

глядачі мали змогу переглянути нові роботи колективу. 

Певної корекції потребують цінова політика на квитки і надання 

платних послуг, підвищення художнього рівня окремих вистав та культура 

обслуговування глядача. Нових підходів потребує робота з організації 

дорослого глядача, запроваджуючи таке поняття як менеджмент. Не в повній 

мірі вирішується проблема обслуговування сільського глядача. 

Вінницький обласний український академічний музично-драматичний 

театр ім. М.Садовського користується та має на балансі дві земельні ділянки. 

На одну з них,  площею 0,4648 га  по вул. Театральна, буд.13 виготовлено 

Державний акт на право постійного користування від 23.06.2009 р. та 

отримано витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

09.12.2014 р. Земельну ділянку по вул. Ботанічній, 13 площею 0,0224 га в 

постійне спільне користування не було оформлено. 

Станом  на 01.04.2018 р. в користуванні нараховується  6 об’єктів 

нерухомості  (приміщення театру, котельня, гараж на 6 боксів, металева 

огорожа, благоустрій території). 

         Під час перевірки обстежено будівлі та споруди, що рахуються на 

балансі закладу, балансова вартість яких становить 8875347,9 грн. (станом на 

01.01.2018 р.). Технічний паспорт на будівлі по вул. Театральній,13  



виготовлено у 2012 році. Свідоцтво на право власності отримано ще у 2008 

році, але не зареєстроване в БТІ.  

У зв’язку із переобладнанням приміщень будівлі, складу під котельню, 

трансформаторної підстанції та їх розміщення необхідно поновити 

оформлення правовстановлюючих документів на будівлі і споруди за 

адресою по вул. Театральна,13. 

        На складські приміщення по вул. Ботанічній,13 технічний паспорт не 

виготовлено. Тому, необхідно здійснити державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно 6 боксів по вул. Ботанічній,13. 

Будівля театру  експлуатується згідно норм використання  театрально-

видовищних підприємств. В приміщенні щорічно проводяться поточні 

ремонти. Так, у 2017 році проведено ремонти сцени, гримерних кімнат  та 

вбиральні на загальну суму 259,5 тис. грн.  

Згідно проекту реконструкції театру проведено капітальний ремонт 

теплового вузла з повною заміною технічного обладнання.  В грудні 2017 

року введено в експлуатацію електричну котельню з розрахунковою 

міцністю 600 квт/год згідно енергозберігаючих технологій, що надає 

можливість заощаджувати кошти на опалення приміщення. В I кварталі 2018 

року прийнято на баланс театру трансформаторну підстанцію вартістю 1 млн. 

504,9 тис. грн. 

Завершено реконструкцію каналізаційної системи та в стадії  

завершення  реконструкція системи кондиціювання і вентиляції театру, на що 

використано 5 млн. грн. з Державного фонду регіонального розвитку.  

       В автопарку театру зареєстровано 6 одиниць автотранспорту, які 

знаходяться в робочому стані та експлуатуються. 

За результатами перевірки виявлено, що окремого приміщення для 

служби з охорони та безпеки праці немає, хоча це передбачено 

нормативними документами для підприємств штатною чисельністю понад 50 

осіб. Документація з охорони праці ведеться належним чином. Розроблено 

інструкції, своєчасно проводяться інструктажі. Всі посадові особи, які 

працюють на робочих місцях з підвищеною безпекою, своєчасно проходять  

навчання та мають відповідні посвідчення. 

 Інструменти та засоби безпеки пройшли своєчасну перевірку на 

придатність виконання тих чи інших робіт. Проводяться вимірювальні 

роботи щодо опору ізоляції та земляного опору, про що свідчать відповідні 

акти вимірювальних робіт відповідних  служб державної інспекції. 

 Разом з тим, вкрай повільно впроваджується обладнання театру 

автоматичною системою пожежогасіння та оповіщення про пожежу. 

Враховуючи його експлуатацію понад 60 років, обладнання потребує заміни. 

Грубим порушенням пожежної безпеки є відсутність  пожежно-захисних 

дверей в насосній станції, слюсарному цеху, тепловузлі, а також документів з 

перевірки механізмів підйому люстри в глядацькій залі та освітлювальних 

приборів на сцені театру.   

Проблемними питаннями залишаються: заміна електрощитового 

обладнання, яке не відповідає необхідним потужностям театру  (800,0 тис. 



грн.) та тепловузла, який не забезпечує необхідним теплом приміщення 

театру, оскільки  не відповідає проектно-кошторисній документації. 

       З часу  введення в експлуатацію театр капітально не ремонтувався. 

Сьогодні будівля  потребує реконструкції з реставрацією, а саме: здійснення 

капітальних ремонтів фасаду, центрального входу, водовідведення та 

підвальної частини, глядацької зали, сцени, освітлення, внутрішніх 

приміщень, подєлочного цеху. Всі ці роботи потребують коштів у сумі понад 

51 млн. грн.  

 За період з 2016 року по лютий 2018 року згідно даних бухгалтерського 

обліку надійшло основних засобів на суму 7521,3 тис. грн., в т. ч. за кошти 

бюджету розвитку на суму 605,5 тис. грн. Придбано радіосистеми, цифровий 

мікшер, проектор, телевізор, мікшерський пульт, оргтехніку, 4 мікрофони. 

Усі матеріальні цінності театру закріплено за матеріально-

відповідальними особами, з якими укладено договори відповідно до вимог 

ст.134 Кодексу законів про працю України.  

Будівлю театру обладнано пандусами для осіб з фізичними вадами. 

Основні фінансово-економічні показники театру за 2015-2017 роки 

виконувались. План зіграних вистав становив понад 100%, доходи від 

продажу квитків та інших платних послуг перевищували план до 120% .  

У 2015 році -1997,3 тис. грн. при плані 1700,3 тис. грн., 2016 р. –2219,7 

тис. грн. при плані 1995,5 тис. грн., 2017 р. - 2575,5 тис. грн. при плані 2100,6 

тис. грн. 

Щороку музично-драматичний театр  ім. М.Садовського отримує 

фінансову підтримку з обласного бюджету: 2015 р. – 10342,1 тис. грн., 2016 

р. – 10646,1 тис. грн., 2017 р. – 14778,1тис.грн. 

 Облік майна театру здійснюється відповідно до вимог Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів та Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, ведуться 

інвентарні картки, оборотні відомості з обліку основних засобів, 

нараховуються амортизаційні відрахування. 

В театрі ім. М.К.Садовського затверджено «Положення про облікову 

політику» та додатки до нього (наказ «Про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку» від 25.12.2016 р. № 145.). 

 

Враховуючи вищевикладене колегія управління культури і мистецтв - 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Роботу Вінницького обласного академічного українського музично-

драматичного театру ім. М. Садовського щодо стану організаційно-творчої та 

фінансово-господарської діяльності вважати задовільною. 

2.  Вінницькому обласному академічному українському музично-

драматичному театру ім. М. Садовського (Лозовський В.В.): 



2.1. забезпечити підвищення художнього рівня окремих вистав та 

культури обслуговування глядачів; 

2.2. активізувати співпрацю зі всіма районами області та новоутвореними 

територіальними громадами; 

2.3. сприяти встановленню пожежно-захисних дверей в насосній станції, 

слюсарному цеху, тепловузлі, а також отриманню документів з перевірки 

механізмів підйому люстри в глядацькій залі та освітлювальних приборів на 

сцені театру;   

3. Директору обласного академічного українського музично-

драматичного театру ім. М. Садовського Лозовському В.В. взяти під 

особистий контроль: 

3.1. оформлення земельної ділянки по вул. Ботанічній, 13 в постійне 

спільне користування; 

3.2. поновлення правовстановлюючих документів на будівлі і споруди за 

адресою по вул. Театральна,13; 

3.3. державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 6 боксів по вул. 

Ботанічній,13. 

 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника 

начальника управління Троян В.Г. 

 

 

 

Голова колегії, 

начальник управління                                                   С. Городинський 

 

 

 

 

 

 


