
ЗВІТ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА  
про виконання диференційованих показників ефективності використання державного майна і прибутку, майнового 
стану підприємства та преміювання, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства,  

що є у державній власності 
 (державних наукових, науково-дослідних, проектно-розвідувальних, конструкторських підприємств) 

Керівник підприємства  ГОРИЦЬКИЙ  Віктор Михайлович 
                                                                                                           (ПІБ) 

Підприємство                  ДП «ДержавтотрансНДІпроект»      
                                                                                            (повна назва) 

Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклав 
контракт з керівником підприємства: Міністерство інфраструктури України 

Номер контракту та термін його дії: № 1-ІІ від 03.08.2020  діє з 03.08.2020 по 01.08.2025 
Виконання умов, диференційованих показників і розміри преміювання за IV квартал 2020 року: 

І. Показники ефективності управління державним майном 

№ 
з/п

Умови преміювання

Одиниц
я 

виміру

Передбачено контрактом Фактичне виконання Виконання, %

планові показники згідно з 
фінансовим планом на поточний 

2020 рік

Усього 
нароста 
ючим 
підсумко

м

фактичні показники згідно звіту про 
виконання фінансового плану на 

поточний 2020 рік

Усього 
нароста 
ючим 
підсумко

м

факту 
до 
плану 
за 

квартал

факту до 
плану 
підсумко

м
І ІІ ІІІ IV І ІІ ІІІ IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Виконання планового показника 
чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт послуг) (рядок 1000)

тис грн 29149 29150 29150 29429 116878 34082 27100 39627 44731 145540 152,0 124,5 

2 Виконання планового показника 
чистого фінансового результату 
(нульовий результат не є показником 
п р и б у т к о в о с т і д і я л ь н о с т і 
підприємства)                  (рядок 1200)

тис грн 2590 2968 2569 2676 10803 4030 3537 6677 6648 20892 248,4 193,4
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3 Своєчасність виплат на користь 
держави (рядок 2200) у тому числі:

тис грн 11467 10920 11092 11111 44590 16972 13918 17926 22714 71530 204,4 160,4

3.1 Сплат а податк і в т а збор і в до 
Державно го бюджету Укра ї ни 
(податкові платежі), усього     (рядок 
2110), у тому числі: 

тис грн 5751 5274 5435 5379 21839 8908 7710 10419 14306 41343 266,0 189,3

податок на прибуток підприємств 
(рядок 2111)

тис грн 532 569 651 564 2316 494 1046 635 1592 3767 282,3 162,7

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за 
підсумками звітного періоду (рядок 
2112)

тис грн 3400 3410 3300 3530 13640 5668 3036 6956 7371 23031 208,8 168,8

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з 
бюджету за підсумками звітного 
періоду (рядок 2113)

тис грн

в ідрахування частини чистого 
прибутку державними унітарними 
підприємствами та їх об'єднаннями 
(рядок 2115)

тис грн 1819 1295 1484 1285 5883 2746 3628 2828 5343 14545 415,8 247,2

податок на доходи фізичних осіб 
(рядок 2118)

тис грн

3.2 Сплата податків та зборів до місцевих 
бюджетів (податкові платежі), усього 
(рядок 2120),  
у тому числі:

тис грн 2792 2763 2774 2808      11137 4034 3044 3747 4150 14975 147,8 134,5

податок на доходи фізичних осіб 
(рядок 2121)

тис грн 2409 2376 2376 2409 9570 3510 2659 3252 3627 13048 150,6 136,3

земельний податок (рядок 2122) тис грн 180 180 200 200 760 224 149 225 223 821 111,5 108,0

3.3 Інші податки, збори та платежі на 
користь держави, усього             (рядок 
2130), у тому числі:

тис грн 2924 2883 2883 2924 11614 4030 3164 3760 4258 15212 145,6 131,0

в ідрахування частини чистого 
п р и б у т к у г о с п о д а р с ь к и м и 
товариствами, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток, 
паїв) належать державі, на виплату 
дивідендів на державну частку (рядок 
2131)

тис грн
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митні платежі (рядок 2132) тис грн

єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування                  
(рядок 2133)

тис грн 2924 2883 2883 2924 11614 4030 3164 3760 4258 15212 145,6 131,0

3.4 Погашення податкового боргу, у тому 
числі (рядок 2140)

тис грн

погашення реструктуризованих та 
відстрочених сум, що підлягають 
сплаті в поточному році до бюджетів та 
державних цільових фондів (рядок 
2141)

тис грн

4 Відсутність узгоджених штрафних 
санкцій до підприємства з боку 
фіскальних органів

тис грн

4.1 Погашення штрафів, пені, неустойок 
(рядок 2142)

тис грн

5 Забезпечення виконання вимог, 
установлених чинним законодавством, 
з питань забезпечення режиму 
с е к р е т н о с т і , о хо р о н и п р а ц і , 
протипожежної безпеки

6 Відсутність аварій, пригод та випадків 
т р а вмати зму з і смерт е л ьними 
наслідками з вини підприємства

7 Н е д о п у щ е н н я з р о с т а н н я 
заборгованості по заробітній платі.

тис грн

ІІ. Показники майнового стану підприємства 

№ 
з/п

Одиниц
я 

виміру

Наростаючим підсумком з початку року, згідно фінансового 
плану (VI. Звіт про фінансовий стан)

виконання, %
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Показники фінансового стану підприємства

виміру

факт минулого 
2019 року на 
31.12.2019

фінансовий пан 
поточного 2020 

року

Факт поточного 
2020 року станом 
на 31.12.2020

факт 
поточн
ий до 
плану 
поточн
ий 

факт 
поточний 
до факту 
минулий

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Необоротні активі, усього (рядок 6000), у тому числі: тис грн 19571 19150 21005 109,7 107,3

1.1 основні засоби (рядок 6001) тис грн 17802 17800 19579 110,0 110,0

первинна вартість (рядок 6002) тис грн 40228 39700 44509 112,1 110,6

знос (рядок 6003) тис грн 22426 21900 24930 113,8 111,2

2 Оборотні активі, усього (рядок 6010), у тому числі: тис грн 27677 33800 41557 122,9 150,1

2.1 гроші та їх еквіваленти (рядок 6011) тис грн 17486 22886 27763 121,3 158,8

3 Власний капітал усього (рядок 6080), у тому числі тис грн 22755 26645 26889 100,9 118,2

3.1 нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного 
періоду (рядок 2070) 

тис грн -1829 145 507 349,7 460,1

4 Довгострокові зобов’язання і забезпечення (рядок 6030) тис грн

5 Поточні зобов’язання і забезпечення (рядок 6040) тис грн 24493 26305 35673 135,6 145,6

6 У тому числі державні гарантії і субвенції (рядок 6060) тис грн

7 У тому числі фінансові запозичення (рядок 6070) тис грн
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ІІІ Виконання диференційованих показників і розміри преміювання 

№ 
з/п

Диференційовані показники

Розмір 
преміюванн
я за IV 
квартал 

(відсоток 
посадового 
окладу)

Одиниц
я 

виміру

Планові та фактичні показники згідно з фінансовим планом виконання, %

Факт відповідного 
періоду за 

минулий 2019 рік 

План 
відповідного 
періоду на 

поточний 2020рік

Факт відповідного 
періоду на 

поточний 2020   
рік

факт 
поточн
ий до 
плану 
поточн
ий

факт 
поточний 
до факту 
минулий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Зростання чистого доходу від реалізації послуг порівняно 
з відповідним періодом минулого року: 
не менше ніж на 10 % - розмір преміювання 10%, 
не менше ніж на 20 % - розмір преміювання 20%,  
на 25 % і більше - розмір преміювання 50%

20 тис грн 37214 29429 44731 152,0 120,2

2 Виконання плану чистого прибутку згідно з фінансовим 
планом на поточний рік - розмір преміювання 30%

30 тис грн 3051 2676 6648 248,4 217,9

3 Зменшення коефіцієнта відношення боргу до EBITDA 
порівняно з відповідним періодом минулого року: 
не менше ніж на 10 % - розмір преміювання 5%, 
не менше ніж на 15 % - розмір преміювання 10%,  
не менше ніж на 20 % - розмір преміювання 15%, 
на 25% і більше- розмір преміювання 20%, 
Формула розрахунку – Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення + Поточні зобов’язання і забезпечення/ 
ЕВІТDА

20 6,0 7,7 4,1 53,2 68,3

Загальний розмір преміювання, % 70
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Заступник директора з виробничої діяльності       Дмитро СИНЧИЛО 
Головний бухгалтер           Наталія КОКОУЛІНА  
Головний економіст              Наталія ПЕТРОВА 

 Директор                                Віктор ГОРИЦЬКИЙ 


