
ІНФОРМАЦІЯ  
міського Палацу культури імені Шабельника Олексія Андрійовича 

  
Фінансова звітність та матеріально-технічна база 
Міський Палац культури імені Шабельника Олексія Андрійовича 

розташований за адресою: 13306, м. Бердичів, Житомирська обл., площа 
Мистецька, 1. 

У структуру закладу входить також театральний відділ (Музично-
драматичний театр на Європейській). 

Палац культури є бюджетною установою і фінансується з Бердичівської 
міської територіальної громади. У закладі працює 115 працівників.  

Загальна площа будівлі МПК імені Шабельника О.А. становить 9530,1 м2, у 
т.ч. театральної зали на 1000 місць –  1031,9 м2, та кінолекційної зали на 200 місць 
– 213,6 м2. 

Площа театрального відділу (Музично-драматичного театру на 
Європейській) становить 1753,8 м2, площа театрального залу  на 358 місць – 
446,8 м2.  

Вартість основних засобів закладу складає 4384 од. на загальну суму                        
38211,8 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів – 4601 од. на суму                     
3363,6 тис. грн. 

У 2020 році з міського бюджету отримано коштів у сумі 10 983,5 тис. грн., 
які використано на оплату праці з нарахуванням працівникам у розмірі 8 491,4 тис. 
грн.; оплату комунальних послуг – 1273,4 тис. грн.; оплату інших поточних 
видатків та послуг – 1218,7 тис. грн.  

Власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються згідно з 
основною діяльністю, в розмірі 219,9 тис.грн та від оренди нежитлових приміщень 
в розмірі 264,6 тис.грн. спрямовано на оплату праці з нарахуванням працівникам 
у розмірі 305,7 тис. грн. і на здійснення господарської діяльності закладу. 

 
Умови праці керівника 
Посада – директор міського Палацу культури імені Шабельника О. А. 

Оплата праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами, наказу Міністерства 
культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зі змінами, 
виходячи з установленого директору  посадового окладу в розмірі 7449 грн. 

Згідно з чинним законодавством України директору надається щорічна 
оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та 7 додаткових днів. Оплата 
відпустки проводиться, виходячи із середньомісячного заробітку, обчисленого в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 


