
1. Національна академія правових наук України 658 

  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 6581000 Національна академія правових наук України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

6581020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук 

України 

0370 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

№ з/п Стратегічна ціль 

 1   Організація наукової діяльності науково-дослідних установ академії, академіків та членів-кореспондентів. 

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: 4. 

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:  
тис. гривень 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

разом 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

1 2 3 5 6 7 8 9 4 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

 9602,8  9220,6 -382,2  8806,4 -96,4  414,2 -285,8  8902,8  700,0 

Напрями використання бюджетних коштів: 6. 

11 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Відхилення  Касові видатки (надані кредити) 

загальний  

фонд 
разом 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спеціальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук 

України 
 4615,8  4615,8  1  4523,8  4523,8 -92,0 -92,0 

Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)  1948,9  1948,9  2  1944,6  1944,6 -4,3 -4,3 

Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам  2333,1  2333,1  3  2333,0  2333,0 -0,1 -0,1 

Видатки на надання послуг по проведенню семінарів і конференцій  263,5  4  263,5  67,0  67,0 -196,5 -196,5 

Видатки на проведення наукової експертизи  24,0  5  24,0  24,0  24,0 

Видатки на виконання  цільових заходів  180,0  6  180,0  120,7  120,7 -59,3 -59,3 

Видатки для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм  30,0  7  30,0 -30,0 -30,0 

тис. гривень 
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Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої 

в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року 
 17,5  5,0  8  12,5  5,0  12,5  17,5 

Витрати на утримання приміщень, взятих в оренду  190,0  9  190,0  190,0  190,0 

 8 902,8  700,0  9 602,8  8 806,4  414,2  9 220,6 -96,4 -285,8 -382,2 
Всього 

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

Відхилення Касові видатки (надані кредити) 
Затверджено у паспорті бюджетної програми 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 8. 
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Фактичні результативні показники 
Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

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

разом 
спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 

1 затрат 

Кількість наукових установ од. Постанова КМУ від 

18.05.1994р№321 

 2  2  1  2  2 

Всього чисельність ставок/штатних 

одиниць на 01.01.2015 

од. Штатний розпис  75  75  2  75  75 

Всього чисельність ставок/штатних 

одиниць на 01.07.2015 

од. Штатний розпис  75  75  3  75  75 

Всього чисельність ставок/штатних 

одиниць на 01.01.2016 

од. Штатний розпис  75  75  4  75  75 

Середньорічна чисельність 

ставок/штатних одиниць - всього та 

по категоріям працівників: 

од. Штатний розпис  75  75  5  75  75 

- дослідники од. Штатний розпис  31  31  6  31  31 

- техніки од. Штатний розпис  2  2  7  2  2 

- спеціалісти од. Штатний розпис  27  27  8  27  27 

- робітники од. Штатний розпис  15  15  9  15  15 

Всього чисельність дійсних членів ( 

академіків) станом на 01.01.2015 

осіб Указ Президента  

України  

від 19.06.2013р 

 №337 

 51  51  10  51  51 

З них чисельність дійсних членів ( 

академіків) станом на 01.01.2015, які 

отримують щомісячну довічну плату 

за звання 

осіб Указ Президента 

 України  

від 19.06.2013р 

 №337 

 44  44  11  44  44 
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Всього чисельність дійсних членів ( 

академіків) станом на 01.07.2015 
осіб Указ Президента  

України 

 від 19.06.2013р 

 №337 

 50  50  12  50  50 

З них чисельність дійсних членів ( 
академіків) станом на 01.07.2015, які 

отримують щомісячну довічну плату 

за звання 

осіб Указ Президента  
України 

 від 19.06.2013р 

 №337 

 44  44  13  44  44 

Всього чисельність дійсних членів 

(академіків) станом на 01.01.2016 

осіб Указ Президента  

України 

 від 19.06.2013р 

 №337 

 50  50  14  50  50 

З них чисельність дійсних членів ( 

академіків) станом на 01.01.2016, які 

отримують щомісячну довічну плату 

за звання 

осіб Указ Президента  

України 

 від 19.06.2013р  

№337 

 40  40 -2 -2  15  42  42 

У зв'язку зі смертю. Примітка: 

Всього чисельність членів - 

кореспондентів станом на 01.01.2015 

осіб Указ  Президента  

України  

від 19.06.2013р  

№337 

 80  80  16  80  80 

З них чисельність членів - 

кореспондентів станом на 

01.01.2015, які отримують 

щомісячну довічну плату за звання 

осіб Указ  Президента 

 України  

від 19.06.2013р 

 №337 

 78  78  17  78  78 

Всього чисельність членів - 

кореспондентів станом на 01.07.2015 
осіб Указ Президента України від 

19.06.2013р №337 

 78  78  18  78  78 

З них чисельність членів - 

кореспондентів станом на 

01.07.2015, які отримують 

щомісячну довічну плату за звання 

осіб Указ Президента України від 

19.06.2013р №337 

 78  78  19  78  78 

Всього чисельність членів-

кореспондентів на 01.01.2016 
осіб Указ Президента України від 

19.06.2013р №337 

 77  77 -1 -1  20  78  78 

З них чисельність членів - 

кореспондентів станом на 

01.01.2016, які отримують 

щомісячну довічну плату за звання 

осіб Указ Президента України від 

19.06.2013р №337 "Про 

чисельність членів Національної 

академії педагогічних наук 

України, Національної академії 
правових наук України та 

Національної академії мистецтв 

України" 

 77  77  21  77  77 

 У зв'язку зі смертю. Примітка: 

Кількість працівників, які проводять 

наукові експертизи 
осіб Трудові угоди  4  4  22  4  4 

Кількість підпорядкованих установ од. Постанови КМУ  6  6  23  6  6 

Середні витрати на довічну виплату 

одному члену (академіку) 
грн. Постанова КМУ від  

17.10.2007р №1229 

 4601  4601  24  4601  4601 
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Середні витрати на довічну виплату 

одному члену -кореспонденту 
грн. Постанова КМУ від 

 17.10.2007р №1229 

 3060  3060  25  3060  3060 

2 продукту 

Кількість збірників наукових праць од. Звіт про основні 

підсумки діяльності 
НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

 7  7  1  7  7 

Кількість публікацій у наукових 

виданнях 

шт. Звіт про основні 

підсумки діяльності 
НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

 23  23  2  23  23 

Кількість проектів нормативних 

актів для органів державної влади у 
розробці яких приймають участь 

науковці президії 

од. Звіт про основні 

підсумки діяльності 
НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

 21  21  3  21  21 

Кількість наукових семінарів і 

конференцій участь у яких 

приймають науковці президії 

од. Звіт про основні 

підсумки діяльності 
НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

 20  20  4  20  20 

Кількість наданих технічних та 

організаційних послуг по 

проведенню семінарів і конференцій 

од. Договір на надання послуг  14  14 -33 -33  5  47  47 

 Відсутність коштів у Замовника. Примітка: 

Кількість наданих наукових 

експертних висновків 
од. Договір на проведення експертиз  3  3  6  3  3 

Кількість виконаних цільових 

заходів 

од. Щорічний звіт  15  15 -21 -21  7  36  36 

 Відсутність коштів у Замовника. Примітка: 

Кількість ліцензійних примірників 

комп'юторних програм для 

подальшої заміни неліцензованих 

комп'юторних програм 

од. Договір на придбання -6 -6  8  6  6 

 У зв'язку з відсутністю  коштів у академії. Примітка: 

3 ефективності 

Середні витрати на одного 

працівника апарату 

грн. Кошторис  60317,3 -1226,7  1  61544 

 У зв'язку з виникненням економії по статтях видатків : нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та  довічної виплати академікам та членам-кореспондентам. Кошти 

перераховані в Державний бюджет. 
Примітка: 

Середні витрати на проведення 

однієї наукової експертизи 
тис.грн. Розрахунково  8  2  8 

Середні витрати на проведення 

однієї технічної та організаційної 

послуги по проведенню семінарів і 

конференцій 

грн. Розрахунково  4785,7 -820,7  3  5606,4 

Відсутність коштів у Замовника. Примітка: 

Середня вартість виконаного 

цільового заходу 

тис.грн. Розрахунково  8  3  4  5 

У зв'язку зі збільшенням розміру благодійного внеску. Примітка: 
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Середні витрати на придбання 1 
ліцензійного примірника 

комп'юторних програм 

тис.грн. Розрахунково -5  5  5 

 У зв'язку з відсутністю коштів. Примітка: 

4 якості 

Частка виконання плану наукових 

робіт підпорядкованими установами 
відс. Звіт про виконання науково-

дослідних робіт 

 100  1  100 

Рівень погашення кредиторської 

заборгованості за поточними 
видатками, зареєстрованої в органах 

ДКСУ станом на 01.01.2015р. 

відс. Звіт про  

заборгованість 
за бюджетними 

коштами 

 100  100  2  100  100 

 Результативні показники по загальному фонду виконані на 100 відсотків.Загальний фонд профінансовано на 100 відсотків. Невикористані кошти у сумі 96,4 тис грн 

перераховані до Державного бюджету, економія по загальному фонду склалася у зв'язку зі смертю членів академії, економії видатків по теплопостачанню та 

енергоносіям на протязі 2015 року та економії по нарахуванням на заробітну плату. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: 

 
тис. гривень 

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

О.В.Петришин Перший віце-президент НАПрНУ 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Л.В.Бєлєвцева Начальник фінансово-економічного 

управлінн 
(прізвище та ініціали) (підпис) 



1. Національна академія правових наук України 658 

  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 6581000 Національна академія правових наук України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

6581040 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 інфраструктури 

0370 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

№ з/п Стратегічна ціль 

 1   

 

 Комплексний розвиток правової науки; реалізація державної політики у сфері правових досліджень; наукове забезпечення проведення правової реформи; сприяння інтеграції 

академічної і вузівської правової науки. 

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: 4. 

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:  
тис. гривень 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

1 2 3 5 6 7 8 9 4 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

 20639,4  22071,5  1432,1  17490,5 -0,6  4581,0  1432,7  17491,1  3148,3 

Напрями використання бюджетних коштів: 6. 
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Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Відхилення  Касові видатки (надані кредити) 

загальний  

фонд 
разом 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спеціальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

Фундаментальні дослідження  17125,8  17125,8  1  17125,7  17125,7 -0,1 -0,1 

Прикладні наукові і науково - технічні розробки  207,0  207,0  2  207,0  207,0 

Видатки на проведення судово-експертних та експертно-оціночних досліджень  609,5  3  609,5  1286,1  1286,1  676,6  676,6 

Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених  74,0  4  74,0  34,9  34,9 -39,1 -39,1 

тис. гривень 



2 

Видатки на проведення інформаційно-аналітичних послуг  495,4  5  495,4  488,0  488,0 -7,4 -7,4 

Видатки для здійснення заходів з легалізації комп'юторних програм  46,0  6  46,0 -46,0 -46,0 

Підготовка аспірантів з відривом від виробництва  705,3  158,3  7  547,0  157,8  1130,9  1288,7  583,4 -0,5  583,9 

Підготовка здобувачів без відриву від виробництва  1136,7  8  1136,7  1211,8  1211,8  75,1  75,1 

Погашення кредиторської заборгованості наукових установ за поточними 

видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року. 
 88,5  9  88,5  88,5  88,5 

Видатки для виконання цільових заходів  16,2  10  16,2  334,0  334,0  317,8  317,8 

Підготовка докторантів.  135,0  11  135,0  6,8  6,8 -128,2 -128,2 

 17 491,1  3 148,3  20 639,4  17 490,5  4 581,0  22 071,5 -0,6  1 432,7  1 432,1 
Всього 

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

Відхилення Касові видатки (надані кредити) 
Затверджено у паспорті бюджетної програми 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 8. 
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Фактичні результативні показники 
Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

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

разом 
спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 

1 затрат 

Кількість установ од. Мережа 

 установ  

НАПрНУ 

 6  6  1  6  6 

Всього чисельність ставок/штатних 

одиниць на 01.01.2015 
од. Штатні  

розписи  

установ 

 373  5  378  2  373  5  378 

Всього чисельність ставок/штатних 

одиниць на 01.07.2015 

од. Штатні  

розписи 

 установ 

 373  5  378  3  373  5  378 

Всього чисельність ставок/штатних 

одиниць на 01.01.2016 

од. Штатні 

 розписи  

установ 

 365,5  365,5 -6,5 -1,5 -5  4  367  5  372 

 Скорочення штатної чисельності. Примітка: 

Середньорічна чисельність 

ставок/штатних одиниць - всього та 

по категоріям працівників 

од. Штатні  

 розписи 

 установ 

 365,5  3  368,5 -6,5 -4,5 -2  5  370  5  375 

 Скорочення штатної чисельності. Примітка: 

- дослідники од. Штатні 

 розписи  

установ 

 282  1  283  6  282  1  283 

- техніки од. Штатні  

розписи  

установ 

 20  1  21 -1 -1  7  21  1  22 
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 Скорочення штатної чисельності. Примітка: 

- спеціалісти од. Штатні  

розписи  

 установ 

 46  1  47 -2 -2  8  46  3  49 

 Скорочення штатної чисельності. Примітка: 

- робітники од. Штатні  

розписи  

 установ 

 17,5  17,5 -3,5 -3,5  9  21  21 

 Скорочення штатної чисельності. Примітка: 

Кількість молодих вчених, які 

отримують стипендію Кабінету 

Міністрів України 

од.  Постанова 

Комітету 

з державних 

премій 

України 

в галузі 

науки і  

техніки 

 5  5  10  5  5 

2 продукту 
Кількість фундаментальних 

наукових розробок 

од. Тематичний 

 план 

 37  37  1  37  37 

Кількість фундаментальних 

наукових розробок, які 
здійснюються за пріоритетними 

напрямами 

од. Тематичний  

план 

 37  37  2  37  37 

Кількість фундаментальних 

наукових розробок за 
пріоритетними напрямами, які 

завершуються у поточному році 

од. Тематичний  

план 

 9  9 -1 -1  3  10  10 

Розбіжність виникла через те, що до плану бюджетного паспорту по завершеним фундаментальним розробкам  помилково була віднесена прикладна тема , яка потім була виділена окремим рядком 

як прикладна розробка . Це підтверджується тим, що фактично відповідно до  Зведеного тематичного плану наукових досліджень на 2015 рік завершувалось 9 фундаментальних розробок і одна 

прикладна. 

Примітка: 

Кількість фундаментальних 

наукових розробок за 

пріоритетними напрямами, які 

впроваджуються у поточному році 

од. Тематичний 

 план 

 9  9 -1 -1  4  10  10 

Розбіжність виникла через те, що до плану бюджетного паспорту по завершеним фундаментальним розробкам  помилково була віднесена прикладна тема , яка потім була виділена окремим рядком 
як прикладна розробка . Це підтверджується тим, що фактично відповідно до  Зведеного тематичного плану наукових досліджень на 2015 рік завершувалось 9 фундаментальних розробок і одна 

прикладна. 

Примітка: 

Кількість прикладних наукових 

розробок 

од. Тематичний 

 план 

 1  1  5  1  1 

Кількість прикладних наукових 

розробок, які здійснюються за 

пріоритетними напрямами 

од. Тематичний  

план 

 1  1  6  1  1 

Кількість прикладних наукових 
розробок за пріоритетними 

напрямами, які завершуються у 

поточному році 

од. Тематичний 

 план 

 1  1  7  1  1 

Кількість прикладних наукових 
розробок за пріоритетними 

напрямами, які впроваджуються у 

поточному році 

од. Тематичний 

 план 

 1  1  8  1  1 
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Кількість опублікованих монографій 
і підручників, науково-практичних 

посібників 

од. Звіт 
 про основні  

підсумки  

діяльності 

 32  32  9  32  32 

Кількість опублікованих збірників 
коментарів законодавства, 

нормативних актів,наукових статей і 

тез 

од. Звіт  
про основні  

підсумки  

діяльності 

 26  26  10  26  26 

Кількість наукових статей од. Звіт  
про основні 

 підсумки  

діяльності 

 382  382  28  28  11  354  354 

Перевиконання плану по наукових статтях зумовлено збільшенням запитів від органів державної влади, місцевого самоврядування та господарюючих суб'єктів щодо надання фахових коментарів 

законодавства з проблемних питань діяльності зазначених суб'єктів. 
Примітка: 

Кількість розроблених 

законопроектів 

од. Звіт  

про основні  

підсумки  

діяльності 

 35  35  12  35  35 

Кількість аспірантів, які навчаються 

з відривом від виробництва на 

01.01.2015р 

осіб Постанова  

президії 

 НАПрНУ 

 10  33  43 -5  5  13  15  28  43 

 У зв'язку з відсутністю фінансових можливостей скорочено набір до бюджетної аспірантури . Зараховано до аспірантури на контрактній основі більше на 5 осіб. Примітка: 

Кількість аспірантів, які навчаються 

з відривом від виробництва на 

01.01.2016 

осіб Постанова 

 президії  

НАПрНУ 

 8  50  58  13  13  14  8  37  45 

 Зараховано до навчання за власні кошти на 13 осіб більше. Примітка: 

Середньорічна кількість аспірантів, 

які навчаються з відривом від 

виробництва 

осіб Контракт 

 на навчання 

 9  41,5  50,5  6,5 -2,5  9  15  11,5  32,5  44 

Кількість аспірантів з відривом від 

виробництва, які закінчать навчання 

у поточному році 

осіб Постанова 

 президії  

НАПрНУ 

 3  3  6 -1  1 -2  16  2  5  7 

Замість 2 осіб стало 3 особи. Завершила навчання у грудні 2015 року замість січня 2016 року. По  спеціальному фонду  2 аспірантки  оформили декретну відпустку. Примітка: 

Кількість аспірантів з відривом від 

виробництва, які  захистять  

дисертацію 

осіб Рішення  

Вченої 

 ради 

 1  2  3 -1 -1  17  2  2  4 

 Термін захисту дисертації у 2016 році. Примітка: 

Середньорічна кількість здобувачів осіб Контракт на навчання  90  90 -27 -27  18  117  117 

 Постановою КМУ скасовано навчання здобувачів за винятком тих, що завершують навчання. Примітка: 

Кількість інформаційно-аналітичних 

послуг 
од. Заключені  

договори 

 53  53 -7 -7  19  60  60 

В результаті відсутності фінансових можливостей у потенційних замовників. Примітка: 

Середньорічна кількість докторантів осіб Заключені договори  2  2 -8 -8  20  10  10 

 Відсутність фінансових можливостей. Примітка: 

Кількість наукових семінарів і 

конференцій 

од. Звіт про основні підсумки 

діяльності 

 11  34  45  34  34  21  11  11 

Збільшення зумовлено збільшенням запитів з проблемних питань, Примітка: 

Кількість судово-експертних та 

експертно-оціночних досліджень 

од. Заключені договори  89  89  36  36  22  53  53 

Збільшення зумовлено збільшенням запитів з проблемних питань діяльності господарюючих суб'єктів. Примітка: 
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Кількість ліцензійних примірників 
комп'юторних програм для 

подальшої заміни неліцензованих 

комп'юторних програм 

од. Кошторис -11 -11  23  11  11 

Відсутність фінансових можливостей. Примітка: 

Кількість виконаних цільових 

заходів 

од. Щорічний звіт  12  12  8  8  24  4  4 

Кількість збільшена в результаті проведених благодійних заходів. Примітка: 

3 ефективності 
Середня вартість 1 фундаментальної 

наукової розробки 

тис.грн. Розрахунково  462,9  1  462,9 

Середня вартість навчання 1 

аспіранта з відривом від 

виробництва в рік 

грн. Розрахунково  17533,3  27250,6  3768,1  10419,8  2  13765,2  16830,8 

 Підвищення виплат по аспірантурі та за наукове керівництво протягом року. Примітка: 

Середня вартість навчання 1 

здобувача 
грн. Розрахунково  13464,4  3749  3  9715,4 

 Оплата за навчання здійснюється нерівномірно. Примітка: 

Середні витрати на проведення 1 

інформаційно-аналітичної послуги 

грн. Розрахунково  9207,5  950,8  4  8256,7 

 У зв'язку з удорожченням послуг. Примітка: 

Середні витрати на стипендію 

Кабінету Міністрів України для 

одного молодого вченого на місяць 

грн. Розрахунково  1311,3  80  5  1231,3 

 Збільшилась мінімальна заробітна плата протягом 2015 року. Примітка: 

Середні витрати на проведення 1 
судово-експертного та експертно-

оціночного дослідження 

тис.грн. Розрахунково  14,5  3  6  11,5 

 У зв'язку з удорожченням послуг. Примітка: 

Середні витрати на придбання 1 

ліцензійного примірника 

комп'юторних програм 

тис.грн. Розрахунково -4,2  7  4,2 

 Відсутність придбання ліцензійного примірника. Примітка: 

Середні витрати на проведення 1 

цільового заходу 
тис.грн. Розрахунково  27,8  23,7  8  4,1 

 Збільшення виникло із-за отриманого гранту. Примітка: 

Середня вартість 1 прикладної 

наукової розробки 

тис.грн. Розрахунково  207  9  207 

Середня вартість навчання 1 

докторанта 

грн. Розрахунково  3400 -10100  10  13500 

 Частково сплачена послуга за навчання в докторантурі. Оплата за навчання здійснюється нерівномірно. Примітка: 

4 якості 
Частка фундаментальних наукових 

досліджень, які здійснюються за 

пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

відс. Зведений  

тематичний  

план 

 100  1  100 
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Частка завершених 
фундаментальних наукових 

розробок, які виконувались за 

пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

відс. Зведений  
тематичний  

план 

 24 -3  2  27 

Частка впроваджених 

фундаментальних наукових 

розробок, які виконувалась за 

пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

відс. Зведений  

тематичний  

план 

 100  3  100 

Частка впроваджених прикладних 

наукових розробок, які 

виконувалась за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки 

відс. Зведений  

тематичний  

план 

 100  4  100 

Частка аспірантів, які закінчили 

аспірантуру та захистили 

дисертацію 

відс. Звіт 

 про основні  

підсумки  

діяльності 

 33  67 -67  27  5  100  40 

Рівень погашення кредиторської 

заборгованості наукових установ за 

поточними видатками, 
зареєстрованої в органах ДКСУ 

станом на 01.01.2015р 

відс. Звіт  

про заборгованість 

 за бюджетними  

коштами 

 100  100  6  100  100 

Частка прикладних наукових 
досліджень, які здійснюються за 

пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

відс. Зведений 
 тематичний 

 план 

 100  7  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд профінансовано на 100 відсотків. До Державного бюджету повернуто 0,6 тис грн невикористаних коштів. Протягом року було скорочено 7,5 штатних 

одиниць по загальному фонду і 5 штатних одиниць по спеціальному фонду.Протягом року забезпечено виконання 37 фундаментальних розробок і 1 прикладної наукової 

розробки.Середня вартість 1 наукової розробки склала 462,9 тис. грн. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: 

 
тис. гривень 
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¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

О.В.Петришин Перший віце-президент НАПрНУ 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Л.В.Бєлєвцева Начальник фінансово-економічного 

управлінн 
(прізвище та ініціали) (підпис) 


