Додаток 2
до листа ДП ІЦПО ПФУ
від ____________№_________

Інформація
для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених з керівниками
суб’єктів господарювання державного сектору економіки
станом на 01.01.2022 року

№
з
/
п

Повне
найменування
суб’єкта
господарюванняi

1
1

2
Державне
підприємство
«Інформаційний
центр
персоніфікованог
о обліку
Пенсійного фонду
України»

Код
згідно з
ЄДРПОУ

3
31406759

Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника²

4
Калинський
О. О.

Строк дії
контракту
(з... по...)²

5
18.05.2015
18.05.2025

Розмір
посадового
окладу,
гривень

6
59850,00

Умови, критерії, диференційовані
показники преміювання керівника
(за квартал)

показник3

7
1. Чистий
прибуток
підприємства
2. Чистий дохід
(виручка) від
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
3.
Рентабельність
діяльності
підприємства
4.
Адміністративні
витрати
підприємства
5. Капітальні
інвестиції

розмір
преміювання
, гривень4

Умови, критерії, диференційовані
показники преміювання керівника
(за рік)

показник3

8
29925,0059850,00

9
1. Оновлення
необоротних активів

29925,0059850,00

2. Рентабельність
діяльності
підприємства
3. Адміністративні
витрати підприємства

17955,0035910,00

2992,505985,00
5985,00 17955,00

4. Сума залучених
інвестицій
5. Зростання чистого
прибутку
підприємства
порівняно з
попереднім роком
6. Зростання доходу
(виручки) від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг) порівняно з
попереднім роком

розмір
преміювання
, гривень4

10
5985,00 –
29925,00

Матеріальна
винагорода за
ефективне управління
державним майном
розмір
умови матеріальної
випла
винагороди,
ти³
гривень4

11

12
0,00

-

17955,00 –
41895,00

-

0,00

2992,50 –
5985,00

-

0,00

14962,50 –
59850,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

29925,00–
59850,00

11970,00 –
41895,00
0,00

Інші
виплати,
гривень

13
0,00*

7. Зменшення
дебіторської
заборгованості
порівняно з
попереднім роком
8. Зменшення
кредиторської
заборгованості
порівняно з
попереднім роком

1

11970,00 –
29925,00

0,00

17955,00 –
29925,00

Зазначається перелік усіх суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які входять до сфери управління суб’єкта управління.
Якщо контракт з керівником не укладено, у графі 4 зазначаються прізвище, ім’я та по батькові керівника, а в графі 5 проставляються значення «КнУ»(контракт не
укладено).
3
Кожен суб’єкт управління самостійно зазначає умови, критерії, диференційовані показники преміювання керівника, а також умови виплати матеріальної винагороди за
ефективне управління державним майном, визначені контрактом та/або затверджені відповідними наказами (заповнюється для кожного суб’єкта господарювання
окремо, використовуючи необхідну кількість рядків).
4
Зазначається розмір премії/винагороди, указаний у контракті та/або відповідних наказах згідно з показниками, наведеними в графах 7, 9 та 11.
*Матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку до щорічної відпустки.
2

