Відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність
закладів культури та умови праці керівників
Бережанський міський будинок культури «Просвіта»
Фінансова звітність та матеріально-технічна база: Бережанський міський
будинок культури «Просвіта» знаходиться у підпорядкуванні відділу
культури, туризму та релігій Бережанської міської ради. Фінансове
забезпечення діяльності будинку культури здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету. Юридична адреса: 47501,
Україна, Тернопільська
область, м.Бережани, вул.Шевченка, 67. При МБК «Просвіта» діють 5
художніх аматорських колективів ( 2 - носять звання «народний» та
1 - «зразковий» коллектив).
У І півріччі 2016 року отримано кошти в сумі – 320,3 тис. грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять – 124,1 тис. грн.
Видатки на енергоносії – 0,4 тис. грн.
Придбання матеріалів та предметів – 103,0 тис. грн.
Капітальний ремонт – 92,8 тис. грн.
Вартість основних засобів складає – 100,0 тис. грн.
Інші нематеріальні активи – 11,9 тис. грн.
Оплата праці : Посадовий оклад директора Бережанського міського будинку
культури «Просвіта» встановлений на рівні 13 тарифного розряду з
урахуванням фактично відпрацьованого часу і становить 2690 грн. (згідно
штатного розпису 0,75 ставки – 2017,50 грн.). Також передбачена виплата
матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки в
межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі
посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09.12.2015 року №1026 «Питання виплати працівникам державних і
комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів
(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших
культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для
оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань»).
Режим роботи: Вихідний день – понеділок.
Графік роботи: вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 14.00 до 22.00 год.,
перерва – з 16.00 до 17.00 год., субота, неділя – з 16.00 до 22.00 год.
Надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних
дні.

Бережанський міський музей книги
Фінансова звітність та матеріально-технічна база: Бережанський міський
музей книги знаходиться у підпорядкуванні відділу культури, туризму та
релігій Бережанської міської ради. Має самостійний баланс, розрахунковий
рахунок у банку, печатку зі своїм найменуванням. Фінансове забезпечення
діяльності будинку культури здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету. Юридична адреса: 47501,
Україна, Тернопільська область,
м.Бережани, вул. площа Ринок,1.
У І півріччі 2016 року отримано кошти в сумі – 157,0 тис. грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять – 122,1 тис. грн.
Видатки на енергоносії – 15,8 тис. грн.
Інші поточні видатки – 4,1 тис. грн.
Придбання матеріалів та предметів – 15,0 тис. грн.
Вартість основних засобів складає – 27,4 тис. грн.
Інші нематеріальні активи – 17,3 тис. грн.
Оплата праці : Посадовий оклад директора Бережанського міського музею
книги встановлений на рівні 13 тарифного розряду з урахуванням фактично
відпрацьованого часу і становить 2690 грн. Також передбачені: виплата
матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу (згідно
статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»), доплата за вислугу
років (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 22.01.2005 року № 82
«Про музеї та музейну справу»).
Режим роботи: вихідний день: субота, неділя. Графік роботи: понеділок –
п’ятниця - з 09.00 до 18.00 год. (обідня перерва: 13.00-14.00 год.)
Надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів за
ненормований робочий день.

