
З В І Т 
про виконання умов, диференційованих показників для отримання винагороди за ефективне 

управління державним майном за рахунок чистого, що залишається у розпорядженні 
підприємства 

Керівник Редзюк Анатолій Михайлович
(прізвище, ім’я, по-батькові)

Підприємство Державне підприємство “Державний автотранспортний 
науково-дослідний і проектний інститут” (ДП 

“ДержавтотрансНДІпроект”) 03113, м. Київ, пр. Перемоги,57
(найменування, юридична адреса)

Номер та термін дії контракту № 1-ІІ від 23.05.2011р., з 23.05.2011 до 22.05.2016р.                            № 
1-ІІ від 13.12.2016 р., з 13.12.2016р. до 12.12.2019р.

Звітний період 2016 рік

Умови преміювання 

1. Допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним 
наслідком з вини підприємства відсутні

(поточний рік)

2. Наявність заборгованості із заробітної плати працівникам відсутня
(поточний рік)

3. Прострочена заборгованість перед Державним бюджетом відсутня
(поточний рік)

Показники преміювання

№ з/
п Показники 

Виконання за 2016 рік
відповідни
й період 
минулого 
року 

план виконано 
% до 
періоду 
минулого 
року

% від 
плану

1 2 3 4 5 6 7

1
Забезпечення темпів приросту 
показника рентабельності за EBITDA 
порівняно з минулим роком. (формула 
розрахунку - EBITDA/чистий дохід)*100%

11,6 12,3 17,3 149,7 140,6

2

Забезпечення темпів приросту 
показника рентабельності активів за 
EBITDA порівняно з минулим роком. 
(формула розрахунку - EBITDA/всього 
активів)*100%

16,1 14,5 33,6 208,0 232,0

3

Забезпечення темпів приросту 
показника поточної ліквідності 
порівняно з минулим роком. (формула 
розрахунку - поточні активи/поточні 
зобов'язання)*

2,3 2,5 1,8 77,8 70,8

*у розрахунок виключено поточні забовязання з розранунку відрахування чистого прибутку в 2015р. було 
15% (350 т. грн.) в 2016-  75% (3527 тис. грн.) показники несопоставими

Директор А.М. Редзюк

Головний бухгалтер С.М. Старовєрова 
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1-ІІ від 13.12.2016 р., з 13.12.2016р. до 12.12.2019р.

2016 рік

Умови преміювання 

відсутні
(поточний рік)

відсутня
(поточний рік)

відсутня
(поточний рік)

Показники преміювання

Розмір 
вина-
городи

8

3

3

0

*у розрахунок виключено поточні забовязання з розранунку відрахування чистого прибутку в 2015р. було 
15% (350 т. грн.) в 2016-  75% (3527 тис. грн.) показники несопоставими
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С.М. Старовєрова 
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