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2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018  роки за бюджетними програмами 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2017 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2018 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2017 і 2018 роках 

7 

(тис. грн.) 

 12 779,2  11 663,4 Наукова і організаційна діяльність президії 

Національної академії правових наук України 

6581020 

2110 Оплата праці  3 711,7  4 079,7 

2120 Нарахування на оплату праці  1 347,3  1 480,9 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
 114,0  124,6 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 
 152,7  166,9 

2250 Видатки на відрядження  17,1  18,7 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 455,6  498,0 

2700 Соціальне забезпечення  5 863,8  6 409,1 

2800 Інші поточні видатки  1,2  1,3 

ВСЬОГО  11 663,4  12 779,2 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

№  

з/п 
Найменування Одиниця  

виміру 

 2017 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2017 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2018 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2018 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2017 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2018 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2017 і 2018 роках 

7 

(тис. грн.) 



 

 25 011,7  22 753,4 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері законодавства і права, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку 

наукової ін 

6581040 

2281 Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 

 22 753,4  25 011,7 

ВСЬОГО  22 753,4  25 011,7 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

№  

з/п 

Найменування Одиниця  

виміру 

 2017 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2017 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2018 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2018 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

ВСЬОГО:   34 416,8  37 790,9 

Президент НАПрНУ В.Я. Тацій 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Л.В.Бєлєвцева Начальник ФЕУ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


