М1ський комунальний заклад культури «Палац культури та дозвшля»
Фшансова звшшсть та матер1ально-техшчна база
МКЗК «Палац культури та дозв1лля», розташований за адресою: м. Костянтин1вка, пр.-т
Ломоносова, 119, е бюджетного установою 1 фхнансуеться з м1сцевого бюджету. Штатна
чисельн1сть на 01.01.2017р. - 56 пращвниюв.
Загальна площа буд1вл1 закладу становить 8866,40 м2, в т.ч. наявн1сть велико! зали на
1048 глядацьких м1сць.
Дозвшлев! об'екти 25.
Д1ють 23 клубних формувань (662 учасник1в)
Варт1сть основних засобхв складае 143 од. на загальну суму 550,9 тис. грн., 1нших
необоротних матер1альних актив1в - 1132 од. на суму 196,4 тис. грн..
У 2016 роц1 3 м1Сцевого бюджету було отримано кошт1в у сум! 2880,3 тис. грн., як1 були
використан! на оплату прац! з нарахуванням прац1вникам у розм1р1 1926,4 тис. грн.;
оплату енергоноспв, комунальних послуг - 826,3 тис. грн.; придбання предмет1в \
матер1ал1в — 50,0 тис. грн.; оплату 1нших поточних видатк1в та послуг — 77,6 тис. грн..
Власн! надходження, отриман! як плата за послуги, що надаються зг1дно з основною
Д1яльн1стю, за оренду майна та в1д реал1зацп майна в розм1р1 273,0 тис. грн., спрямован! на
зд1йснення господарсько! д1яльност1 установи.
Умови пращ кер1вника
Посада - директор МКЗК «Палац культури та дозвхлля». Оплата прац! зд1Йснюеться
в1дпов1дно до постанови КМУ в1д 30.08.2002 №1298 «Про оплату прац! прац1вниюв на
ОСНОВ! Сдино! тарифно! с1тки розряд1в 1 коефщ1ент1в 3 оплати пращ прац1вник1в установ,
заклад1в та орган1зац1Й окремих галузей бюджетно! Ьфери», з1 зм1нами, наказу
М1Н1стерства культури 1 туризму Украши в1д 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов
оплати прац! прац1вник1в культури на основ! СдиноУ тарифно! с1тки», з1 зм1нами, виходячи
3 установлених директору:
- посадового окладу на" 01.01.2017р. 16 тарифний розряд у розм1р1 4464,0 грн. з
урахуванням фактично в1дпрацьованого часу;
- надбавки за висок! досягнення у прац! у розм1р1 2232,0 грн. (або 50 в1дсотк1в до
посадового окладу) з урахуванням фактично в1дпрацьованого часу;
- прем1я встановлюеться щом1сячно в межах видшених кошт1в за висок! показники в
робот!, належне виконання обов'язюв.
Зг!дно 3 чинним законодавством Украши директору надаеться щор!чна оплачувана
в!дпустка тривал!стю 24 календарних дня, а також додаткова в!дпустка за ненормований
робочий день тривал!стю 7 календарних дн!в зпдно Колективного договору. Оплата
в!дпустки проводиться, виходячи !з середньом!сячного зароб!тку, обчисленого в порядку,
встановленому Каб!нетом М!н!стр!в Украши. У раз! в!дпустки, йому одночасно надаеться
матер!альна допомога на оздоровления в розм!р! посадового окладу. А також матер!альна

допомога для виршення соц1ально-побутових питань у розм1р1 до одного посадового
окладу у межах фонду зпдно Наказ 18.10.2005 N 745 п.З б., постанова КМУ в1д
09.12.2015 р. № 1026.

