
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики
України
від 10 лютого 2007 р. №42

Звіт  про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв
за 2017  рiк

Подають Термiни подання Форма N 10-ПІ
Пiдприємства, установи і органiзацiї, у тому числі не пiзнiше ЗАТВЕРДЖЕНО
підприємства громадських організацій інвалідів, 1 березня наказом Мiнпрацi України
фізичні особи, які використовують найману працю, звiтного вiд 10.02.2007 р. N 42
- вiддiленню Фонду соцiального захисту iнвалiдiв перiоду з доп. від 12.11.2008 р. №527
за місцем їх реєстрації Рiчна

Поштова
Найменування органiзацiї - респондента
Комунальне некомерційне підприємство Тернопільська  міська комунальна лікарня швидкої допомоги
Місцезнаходження:

вулиця Шпитальна, буд. 2, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008
вулиця Шпитальна, буд. 2, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008

Коди органiзацiї-респондента
виду форми органiзацiйно- мiнiстерства, iншого

за ЄДРПОУ територiї економiчної власностi правової центрального
(КОАТУУ) дiяльностi (КФВ) форми органу, якому

(КВЕД) господарювання пiдпорядкована
(КОПФГ) органiзацiя-складач

iнформацiї (КОДУ)*
1 2 3 4 5 6 7

02001297 6110100000 86.10 32 150 1009
* Тільки для підприємств державного сектору.

Вид економiчної дiяльностi Діяльність лікарняних закладів

Форма власностi КОМУНАЛЬНА

Органiзацiйно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Мiнiстерство, iнший центральний орган, якому пiдпорядкована органiзацiя-респондент
Міські , районні у містах ради та їх виконавчі комітети

Банкiвськi реквiзити МФО 838012   р/р 35434045047175

Банк УДКСУ у Тернопільській області

Кiлькiсть працiвникiв та фонд оплати працi

Н а з в а   п о к а з н и к i в Код Фактично
рядка за рiк

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працівників облікового складу (осіб) 01 517
з них: середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, яким вiдповiдно до
чинного законодавства встановлена iнвалiднiсть (осiб) 02 21
Кiлькiсть iнвалiдiв - штатних працiвникiв, якi повиннi працювати на робочих мiсцях,
створених вiдповiдно до вимог статтi 19 Закону України "Про основи соцiальної
захищеностi iнвалiдiв в Українi" (осiб) 03 21
Фонд оплати працi штатних працiвникiв (тис. грн.) 04 22 815
Середньорiчна заробiтна плата штатного працiвника (грн.) 05 44 130
Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів (грн.) 06  -

21 лютого 2018 р. Керiвник Чайківський Ярослав Федорович
(пiдпис, П. I. Б.)

Виконавець Головний бухгалтер Робак Галина Василівна
(пiдпис, П. I. Б.) (пiдпис, П. I. Б.)

Контактні телефони



Додаток
до пункту 1.3 Інструкції щодо заповнення форми N 10-ПІ (рiчна)
"Звiт про зайнятiсть і працевлаштування iнвалiдiв"

Перелiк
підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця

N Повна назва  підпри- Мiсцезнаходження, Iдентифiкацiйнi Середньо- Середньо- Кількість Адреса вiддiлення
з/п ємств,що ввішли до телефон підприємств, що коди (за облікова облікова робочих Фонду соцiального

складу господарського ввійшли до складу гос- ЄДРПОУ),  кількість  кількість місць для захисту iнвалiдiв
об'єднання, відокремле- подарського об'єднання, підприємств, штатних штатних працевла- за місцезнаход-

них підрозділів  відокремлених що ввішли до працівників працівників, штування женням підпри-
підрозділів складу  облікового яким інвалідів, ємств,що ввішли

господарського складу  відповідно зарахова- до складу госпо-
об'єднання,  (осіб) до чинного на до нор- дарського об'єд-

відокремлених підпри- законодав- мативу нання, відокрем-
підрозділів ємств, що ства вста- таких лених пiдроздiлiв

ввійшли до новлена ін- робочих
складу валідність місць у
госпо- (осіб), під- госпо-

дарського приємств, дарських
 об'єднання що ввійшли об'єднан-

до складу нях
господар-

ського
 об'єднання

1 2 3 4 5 6 7 8
1

  М.П. Керiвник Чайківський Ярослав Федорович
(пiдпис, П. I. Б.)

Головний бухгалтер Робак Галина Василівна
(пiдпис, П. I. Б.)


