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2.4. Забеспечення умов проведення оперних спектаклів та їх уривків,
концертів в оперній студії та за ії межами (в концертних залах, театрі опери
та балету, музичних театрах і тощо) без продажу квитків на благодійной
основі.
2.5. Спільне (кафедра оперної підготовки, художня рада театру опери
і балету, оперна студія) узгодження репертуару оперних спектаклів та
уривків з оперних спектаклів.
2.6. Консультація співробітників оперної студії з керівництвом
технічних цехів театру опери та балету, музичних театрів з питань
художнього оформлення спектаклів, стилю костюмів, реквізиту.
3. Структура
3.1. Структуру і штати оперної студії затверджує ректор музичної
академії згідно штатному розкладу.
3.2. До складу оперної студії можуть входити підрозділи по
підготовці,
малому виготовленню та ремонту костюмів, декорацій,
реквізіту.
4.Функції
4.1. Ведення обліку, кількості та якості костюмів, реквізіту,
декорацій.
4.2. Зберігання та відновлення костюмів, реквізіту, декорацій.
4.3. Проведення робіт по відновленню та поповненню матеріальної
бази.
4.4. Звязок з театром опери та балету і музичними театрами по
оновленню матеріальної бази (костюмів, реквізіту, декорацій), здійснення
передачи з балансу на баланс костюмів і реквізіту, не використовуємих у
репертуарах театрів.
4.5. Підготовка документів по закінченню строків експлуатації
костюмів, декорацій на списання.
5. Права
5.1. Вносити на розгляд керівництва музичної академії і кафедри
оперної піготовки пропозиції про поліпшення роботи оперної студії.
5.2. Розпоряджатися матеріальними цінностями в межах оперної
студії.

6. Відповідальність
6.1. Директор оперної студії несе відповідальность за належне і
своєчасне виконання функцій, встановленних підрозділу.
6.2. На директора оперної студії покладается відповідальність за
виконання діючого законодавства, виконання наказів та распоряджень
керівництва музичної академії, подача достовірної інформації про роботу
оперної студії.
6.3. Робітники оперної студії несуть відповідальність в об’ємі,
встановленних посадовими інструкціями.
6.4. Директор оперної студії несе відповідальність за збереження
костюмів, реквізіту та музичного матеріалу (партітури, оркестрові партії,
клавіри), взяті в тимчасове користування (безкоштовне) в театрі опери та
балету і музичних театрах.
7. Режим роботи
7.1. Оперна студія працює:
понеділок – пятниця з 12.00 до 19.00
субота та передсвяткові з 12.00 до 17.00
7.2. Кафедра оперної підготовки працює:
понеділок – пятниця з 9.00 до 21.00
субота та передсвяткові з 9.00 до 19.00
Необхідні роботи по ремонту та обслуговуванню електроприладдя
проводяться після закінчення робочого часу кафедри оперної підготовки.
8. Службова взаімодія
8.1. З кафедрами оперної підготовки та сольного співу, виробничими
підрозділами театру опери та балету і музичних театрів з питань
отримання:
- завдання на підготовку костюмів, реквізіту, декорацій для
спектаклів, готуючихся до вистави, на тимчасове користування в театрах;
- організація необхідних умов для роботи професорско-викладацького
складу кафедри оперної підготовки, диригентів, режисерів, викладачів та
концертмейстерів;
- нагляд за порядком у приміщенні оперної студії з боку робітників
студії та кафедри оперної підготовки.
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