
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3 3 2 3 2 8 8 1 

 
Державне статистичне спостереження 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

ст. 21 Закону України “Про державну статистику” 

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНЦЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ПРОФЕСІЙНОГО ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ 

ЗА 2019 РІК 

 
Подають: Термін подання 

№ 12-нк 

(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

23.10.2013 р. № 319 (зі змінами) 

 

концертні організації, професійні творчі колективи    

(юридичні особи) 

   до 9 лютого 

 
– територіальному органу Держстату 

 

 
Респондент: 

 

Найменування    Хмельницький  академічний муніципальний камерний хор               _____ 
 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ________________________________________________________________________ 

 

__________________29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 28_________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,  

_________________________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):________________________________ 

 

__________________29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 28_________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_________________________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 



  

А. Загальна інформація 

 

Вид концертної організації,  

професійного творчого колективу 
Статус закладу 

філармонії                                         – 1 

гастрольно-концертні об’єднання  – 2 

концертно-естрадні об’єднання      – 3 

професійні творчі колективи          – 4 

національний                            – 1 

державний                                  – 2 

обласний (республіканський)   – 3 

районний (міський)                   – 4 

інший                                          – 9 

1 2 

4 4 

 

І. Основні показники роботи 
 

 
№ рядка 

Кількість концертів, 

одиниць 

Кількість слухачів,  

тис.осіб (з десятковим знаком) 

А       0                 1                 2 

Концерти в межах власної області силами    

колективів, бригад  і виконавців сольних    

концертів – усього (сума рядків 02+04)   01 20 2,8 

   у тому числі: 

   своїх 

 

02 

 

20 

 

2,8 

 

            із них на стаціонарі 
 

03 

  

   сторонніх  04 
  

із рядка 01 концерти: 

   для сільських жителів 

 

05 

  

   для дітей 06 20 2,8 

   філармонічні 07 
  

Крім того, концерти за межами власної області 

силами колективів, бригад і виконавців  

сольних концертів  

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

           у тому числі за межами України 09   

 

ІІ. Кількість працівників за звітний рік та постійних колективів 

                                                                                                                   

№  

рядка  

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників –  

усього,  

осіб 

З них  

художній та  

артистичний  

персонал 

Середня кількість  

позаштатних працівників –

усього, осіб 

(працюючі за договорами 

та зовнішні сумісники) 

З них  

художній та  

артистичний  

персонал 

Кількість 

постійних 

колективів, 

одиниць 

А 1 2 3 4 5 

01 40 39 5 4 
1 

 

Підприємство, що звітує, дає згоду на поширення даних, наведених у звіті, для 

використання у статистичних публікаціях                       ні______________ 

                                                                                (так, ні) 
 

___________________________________________                                                                    Цмур І.І.                                  

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                     (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації 

 

___________________________________________                                                          Алєксєєва Ю.М.    

                                                                                                                                  (ПІБ) 

 

телефон:      +380677724186                 факс: _______________________  електронна пошта:    info@choir.km.ua  

mailto:km.choir@mail.ru

