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КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ 
щодо забезпечення прозорості діяльності 

Державного підприємства «Запорізький державний цирк» 
Код ЄДРПОУ - 02174833

ДП «Запорізький державний цирк» є театрально-видовищним державним підприємством. 
Цирк знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

Основним із напрямків діяльності цирку є: прокат національних і зарубіжних програм, 
атракціонів, номерів та інших форм організації циркового мистецтва; проведення циркових 
новорічних вистав; спектаклів для шкіл; театрально-концертних програм, виставок, фестивалів 
(самостійно, або на підставі договорів з іншими підприємствами, фірмами).

За 1 квартал 2021 року ДП «Запорізький державний цирк» отримав: доходи від основної 
діяльності у сумі 2960 тис. грн. в т. ч. ПДВ - 203 тис. грн. (дохід від вистав без ПДВ склав - 
2757 тис. грн.), що на 531 тис. грн. більше ніж за 1 півріччя 2020 року; субсидію з державного 
бюджету по КПКВК 3801120 -5707 тис. грн., що на 747 тис. грн. більше порівняно з 1 півріччям 
2020 року. Інші операційні доходи без ПДВ за 1 півріччя 2021 року склали 295 тис. грн. (доходи від 
оренди - 100 тис. грн., інші доходи -195 тис. грн.), що на 95 тис. грн. менше ніж за 1 півріччя 
2020 року та інші доходи (дохід від дооцінки основних засобів, дохід від придбання основних засобів 
та введенням в експлуатацію після реконструкції за рахунок капітальних трансфертів в сумі 
нарахованої амортизації) отримані за 1 півріччя 2021 року склали 1034 тис. грн. без ПДВ, які 
збільшились на 791 тис. грн. порівняно з 1 півріччям 2020 року. Всього дохід за 1 півріччя 2021 року 
по ДП «Запорізький державний цирк» склав 9996 тис. грн. з ПДВ.

За 1 півріччя 2021 року в ДП «Запорізький державний цирк» відпрацювало 4 циркові 
програми. Загальний дохід від 32 вистав склав 2960 тис. грн. (ПДВ з доходу по проведенню циркових 
вистав склав - 203 тис. грн.). Кількість глядачів, які відвідали цирк за 1 півріччя 2021 року - 13 тис. 
чоловік, що складає в середньому 54% завантаження залу. Середня завантаженість залу за поточний 
період збільшилась порівняно з 1 півріччям 2020дзоку відповідно на 13,67%. Такий показники як 
кількість глядачів зменшились порівняно з 1 півріччям 2020 року на 0,4 тис. чоловік, а кількість 
вистав збільшилась на 14 вистав. Порівняно з плановими показниками за 1 півріччя 2021 року 
кількість вистав зменшилась на 45 вистав, кількість глядачів зменшились на 50,5 тис. чоловік, а 
завантаженість зали збільшилась на 4 % від планового показника. Недовиконання планових 
показників таких як: проведення вистав, кількість глядачів за 1 півріччя 2021 року пов'язано з 
наступним:

1. Погіршення економічної ситуації в регіоні (зменшення обсягів виробництва, зростання 
безробіття серед населення).

2. Несприятливі погодні умови на початку року - зимові епідемії грипу та застуди серед 
населення міста. Карантин в навчальних закладах Запоріжжя.

3. 3 12 березня 2020 року в Україні запроваджено карантин та низка інших заходів з протидії 
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, що негативно позначилося на основній 
діяльності підприємства.

За 1 півріччя 2021 року ДП «Запорізький державний цирк» недовиконав план по іншим 
власним коштам (доходам) а саме - фактично нараховано інших власних доходів 3255 тис. грн. з 



. іДВ. що на 1083 тис. грн. менше ніж заплановано, що склало 75%. Порівняно з планом дохід від 
основної діяльності недовиконано на 510 тис. грн., що склало 85%, план по іншим доходам (доходам 
від оренди та іншим доходам) недовиконано на суму 573 тис. грн., що склало 34%. За 1 півріччя 2021 
року цирк профінансовано та використано в повному обсязі на оплату теплопостачання в сумі 390 
тис. грн., в неповному обсязі фінансову підтримку з державного бюджету та оплату заробітної плати
3 нарахуваннями в сумі 5317 тис. грн., тобто по субсидії план виконано на 95%. Причина 
використання в не повному обсязі фінансової підтримки у зв’язку з виплатою заробітної плати по 
колективному договору до 07.07.2021 року та щорічними відпустками працівників у літній період.

З 01.01.2021 по 07.01.2021 р. відбулося 6 вистав програми «Ватерленд» за участю артистів 
ДП «ДЦКУ». Дохід з вистав склав 731 тис. грн. Кількість глядачів становить - 3 тис. чоловік, що 
складає 72,83% завантаженості зали в умовах карантину (від наповненості зали до 50 %).

За період з 31.01.2021 по 28.02.2021 р. в цирку виступала програма «Цирк, Цирк, Цирк» за 
участю артистів ДП «ДПЦКУ» та ФОП Слободяник В.П. Відбулося 8 вистав, які відвідали
4 тис. глядачів, що становить 61,54% завантаження залу в умовах карантину. Дохід цирку складає 
948 тис. грн.

З 06.03.2021 по 28.03.2021 р. відбулося 9 вистав програми «Сузір’я» за участю артистів 
ДП «ДЦКУ», ДП «ДПЦКУ», ФОП Слободяник В.П. Дохід з вистави склав - 825 тис. грн., кількість 
глядачів - 4 тис. чоловік, завантаження глядацької зали 56,27% .в умовах карантину.

З 23.05.2021 по 20.06.2021 р. відбулося 9 вистав програми «Ритми сердця» за участю артистів 
% ДП «ДЦКУ», ДП «ДПЦКУ», ФОП Слободяник В.П. Дохід з вистави склав - 455 тис. грн., кількість 

глядачів - 2 тис. чоловік, завантаження глядацької зали 26,41% в умовах карантину.
Витрати по цирку за 1 півріччя 2021 року складають - 10098 тис. грн. без ПДВ, у т.ч. витрати 

на матеріальні затрати - 146 тис. грн., з яких за рахунок субсидії по КПКВК 3801320 списано 
матеріалів 17,9 тис. грн. без ПДВ, залишок матеріалів на складі придбаних за рахунок бюджетних 
коштів в сумі 0,6 тис. грн. (порошок пральний дезінфікуючий Дезеліт Т60 - 0,6 тис. грн.), витрати на 
оплату праці - 4821 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи - 1056 тис. грн. Всього витрати по 
заробітній платі та нарахуванням на неї - 5877 тис. грн., з яких за рахунок субсидії по 
КПКВК 3801120 - 5317 тис. грн. та 560 тис. грн. за рахунок власних коштів. Амортизація основних 
засобів та інших необоротних матеріальних активів за 1 півріччя 2021 року склала 1110 тис. грн., 
інші операційні витрати - 2965 тис. грн., з яких витрати на комунальні послуги за 1 півріччя 
2021 року склали 699 тис. грн. без ПДВ, з яких за рахунок субсидії по КПКВК 3801120 - 325 тис. грн. 
без ПДВ, за рахунок власних коштів - 374 тис. грн. За 1 півріччя 2021 року згідно з планом 
використання бюджетних коштів на 1 півріччя 2021 року по КПКВК 3801120 на оплату комунальних 
послуг за 1 півріччя 2021 року - теплопостачання заплановано 390 тис. грн. з ПДВ, які 
профінансовано та використано в повному обсязі.

Станом на 30.06.2021 р. по ДП «Запорізький державний цирк» налічується дебіторська 
заборгованість, у сумі - 525 тис. грн., яка є поточною та значна частина якої на момент здачі звіту 
погашена:

1. Відкрите бюджетне асигнування на рахунку ДКСУ - 293 тис. грн.
2. За оренду приміщень - 41 тис. грн.
3. Відшкодування послуг - 31 тис. грн. >
4. Передплата за електроенергію - 13 тис. грн.
5. Інтернет - 1 тис. грн.
6. Розрахунки із страхування - 47 тис. грн.
7. Податкові зобов’язання - 4 тис. грн.
8. Податковий кредит - 95 тис. грн.
Станом на 30.06.2021 р. по ДП «Запорізький державний цирк» налічується кредиторська 

заборгованість на суму - 932 тис. грн., яка є поточною та на момент здачі звіту частково погашена:
1. За товари, роботи, послуги - 717 тис. грн.
2. Податки - 45 тис. грн.
3. Розрахунки зі страхування - 28 тис. грн.
4. Розрахунки з оплати праці - 133 тис. грн.
5. Розрахунки по іншим поточним зобов’язанням - 9 тис. грн.
За підсумками роботи за 1 півріччя 2021 року ДП «Запорізький державний цирк» отримав 

збиток у сумі 333 тис. грн. Сума збитку зменшилась на 149 тис. грн. порівняно з 1 півріччя 2020 року.



Слід також зазначити, що станом на 19.07.2021 року по ДП «Запорізький державний цирк» 
відсутня заборгованість по заробітній платі, сплачені всі обов'язкові податки та збори до бюджету та 
соціальних фондів.

За 1 півріччя 2021 року поліпшено матеріально-технічну базу цирку, а саме придбано інші 
необоротні матеріальні активи в сумі 16 тис. грн. з ПДВ: наматрацник 80*200 - 6 шт. на суму 
З тис. грн.; матрац 1,8*2,0 - 1 шт. на суму 5 тис. грн.; колготки танцювальні - 3 шт. на суму 
1 тис. грн.; взуття танцювальне - 6 шт. на суму 7 тис. грн.; комплект світлового обладнання - 1 шт. 
на суму 517 тис. грн.
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