
ЗВІТ

керівника підприємства про виконання показників ефективності і використання майна  і 
прибутку, майнового стану підприємства та показників і умов преміювання 

Керівник підприємства - Редзюк  Анатолій Михайлович

Підприємство - 
ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ», м. Київ -113 
проспект Перемоги,57

Орган, що уповноважений 
управляти відповідним майном і 
уклав контракт з керівником 

Міністерство інфраструктури України 

Термін дії контракту - 13.12.2016 - 12.12.2019
Звітний період (квартал, рік) -  за 1-4 квартал 2016 року

Виконання умов преміювання:

- наявність прибутку до оподаткування станом на кінець звітного 
періоду 14182 тис. грн.

- наявність станом на кінець звітного періоду заборгованості:
- з виплати заробітної плати відсутня

- до бюджету відсутня

- до Пенсійного фонду відсутня
- кількість аварій, пожеж, пригод та 
випадків травматизму із 
смертельними наслідками з вини 
працівників підприємства у звітному 
періоді 

відсутня

Використання показників ефективності використання державного майна і прибутку, майнового стану 
підприємства та показників преміювання 

Показники

Оди
-
ниц
я 
ви-
міру

Передбачено контрактом Фактичне виконання

за кварталами
усього на 
рік

за кварталами

I II III IV I II III IV 

I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку

1. Чистий прибуток тис.
грн. 943,0 1009,9 981,0 894,7 3828,6 1205,0 1966,0 3743,0 4703,0

2. Капітальні інвестиції - 
усього, у тому числі: 491,0 677,0 312,0 261,0 1741,0 2314,0 379,0 264,0 1224,0

 - капітальне будівництво; 0,0

- придбання (виготовлення) 
основних засобів; 412,0 462,0 160,0 186,0 1220,0 318,0 300,0 205,0 910,0

- придбання (виготовлення) 
інших необоротних 

матеріальних активів;
18,0 10,0 6,0 34,0 36,0 34,0 93,0

- придбання (створення) 
нематеріальних активі; - 133,0 67,0 8,0 208,0 - - 128,0

- модернізація, модифікація 
(добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних 

засобів.
61,0 72,0 79,0 67,0 279,0 1960,0 45,0 59,0 93,0

3.Усьго виплат на користь 
держави у тому числі: 4611,7 4993,9 5254,7 5133,7 19994,0 5736,0 6938,0 8189,0 11420,0

- відрахування частини 
чистого прибутку; 141,4 707,2 757,4 735,8 2341,8 350,0 904,0 1474,0 2808,0

- податок на прибуток 
підприємства; 207 208,1 220,0 205,3 840,4 287,0 163,0 537,0 1404,0
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- податок на додану 
вартість, нарахований до 
сплати до державного 
бюджету за підсумками 

звітного періоду; 

1500 1500,0 1650,0 1650,0 6300,0 2100,0 2300,0 2500,0 2700,0

- податок на додану 
вартість, нарахований до 

сплати з державного 
бюджету за підсумками 

звітного періоду; 

- - - - - - - -

- інші поточні податки, 
збори, обов'язкові платежі 
до державного та місцевих 

бюджетів;
911,3 1234,6 1197,3 1212,6 4555,8 1295,0 1765,0 1819,0 2202,0

- єдиний внесок на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 

страхування;
1852 1344,0 1430,0 1330,0 5956,0 1704,0 1806,0 1859,0 2306,0

4. Погашення податкового 
боргу, у тому числі 
розстроченого або 
відстроченого.

- - - - - - - - -

5. Повернення позик, 
отриманих на поворотній 
основі з державного 
бюджету.

- - - - - - - - -

6. Відшкодування витрат 
державного бюджету, 
пов’язаних з виконанням 
гарантійних зобов’язань.

- - - - - - - - -

II. Показники преміювання
1. Виконання плану 
чистого доходу від 
реалізації робіт (послуг) 
відповідно до договорів 
згідно з фінансовим 
планом на поточний рік.

тис.
грн. 11400,0 11056,0 11413,0 11411,0 45280,0 14988,0 20284,0 21305,0 26163,0

2. Виконання плану 
Чистий прибутку з  
фінансовим планом на 
поточний рік.

тис.
грн. 943,0 1009,9 981,0 894,7 3828,6 1205,0 1966,0 3743,0 4703,0

3. Зменшення простроченої 
дебіторської заборгованості 
в порівнянні з попереднім 
звітним періодом 
поточного року

тис.
грн.

за 
минулий 
період 
відсутня

за 
минулий 
період 
відсутня

за минулий 
період 
відсутня

за 
минулий 
період 
відсутня

за 
поточний 
період 
відсутня

за 
минулий 
період 
відсутня

за 
минулий 
період 
відсутня

за 
минулий 
період 
відсутня

*Фактичні показники виконання за 4 й квартал надані станом на 24.01.2016 року . При здачі річної фінансової звітності показники можуть бути уточнені. 

Директор А.М. Редзюк

(підпис)

Головний бухгалтер С.М. Старовєрова

(підпис)
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ЗВІТ

керівника підприємства про виконання показників ефективності і використання майна  і 
прибутку, майнового стану підприємства та показників і умов преміювання 

Редзюк  Анатолій Михайлович

ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ», м. Київ -113 
проспект Перемоги,57

Міністерство інфраструктури України 

13.12.2016 - 12.12.2019
 за 1-4 квартал 2016 року

Виконання умов преміювання:

Використання показників ефективності використання державного майна і прибутку, майнового стану 
підприємства та показників преміювання 

Фактичне виконання

усього з 
початку 
року

I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку

11617,0

4181,0

0,0

1733,0

163,0

128,0

2157,0

32283,0

5536,0

2391,0
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9600,0

7081,0

7675,0

-

-

-

II. Показники преміювання

82740,0

11617,0

*Фактичні показники виконання за 4 й квартал надані станом на 24.01.2016 року . При здачі річної фінансової звітності показники можуть бути уточнені. 
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