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ЗВІТ 
Академії правових наук України  
про використання коштів Державного бюджету України  
за 2006 рік 

 

Академія правових наук України згідно з чинним законодавством є вищою державною науко-
вою організацією України, що організовує і здійснює фундаментальні дослідження в галузі 
держави і права. Всього на цей час в АПрН України діють 7 бюджетних установ. Загальна 
кількість працюючих в Академії станом на 01.01.2007 складає 478 чол., в тому числі 317 нау-
кових працівників, серед яких 72  докторів наук та 134  кандидатів наук. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» затверджено показники бю-
джетного фінансування Академії правових наук України загальним обсягом  
16549,1 тис.грн., у тому числі за загальним фондом – у сумі 14320,6 тис.грн., за спеціальним 
фондом у сумі – 2228,5 тис.грн. Зазначені кошти спрямовувалися на забезпечення статутної 
діяльності АПрН України за 4 бюджетними програмами. 

У 2006 році до АПрН України з усіх джерел фінансування надійшло 15606,4  тис.грн.   

Із загального фонду Державного бюджету України було профінансовано в обсязі  
14079,5  тис.грн., що склало 98,3% від планових річних показників. 

По спеціальному фонду сума, отриманих Академією коштів, склала 1526,9 тис.грн.,  
або 9,2 відсотка загального обсягу надходжень.  

Спеціальний фонд бюджету АПрН України у 2006 році формувався згідно з чинним законо-
давством за рахунок  таких надходжень: 

 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними 
повноваженнями (проведення наукових робіт за рахунок власних коштів організацій – 
замовників, проведення наукової експертизи, та інших цілей); 

 плата за надання майна в оренду; 

 за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки, 
кошти для виконання окремих доручень від організацій чи фізичних осіб). 

За 2006 рік загальні касові видатки Академії склали 15173,1 тис.грн. При цьому видатки зага-
льного фонду бюджету становили 13860,9 тис. грн., спеціального фонду 1312,3 тис.грн.  

У зведеній відомості витрачання коштів Державного бюджету у 2006 році, наведених  
у Таблиці №1, по програмі 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії Академії пра-
вових наук України» та по програмі 6581040 «Підготовка наукових кадрів у сфері законодав-
ства» надаються у розрізі скорочених кодів економічної класифікації; а програми 6581030 
«Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права», 6581050 «Розробка найваж-
ливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства» надаються за кодом еко-
номічної класифікації видатків 1171 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реа-
лізації державних (регіональних) програм» та 2000 «Капітальні видатки». 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї було витрачено 2288,5 тис. грн., або 
15,1 % всіх видатків. Причому, якщо у загальному фонді частка видатків на заробітну плату з 
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нарахуваннями  становила 15,0 % (2271,1 тис.грн.), то у спецфонді  – 0,1 % (17,4 тис.грн.). 

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг використано 692,4 тис. грн. 
(4,6%). На це пішло 3,4% загального та 1,2%  спеціального фонду. 

16,9 тис.грн. (0,1%) було витрачено на відрядження (0,1% загального та нуль % спецфонду). 

На оплату комунальних послуг  установи Академії витратили 95,3 тис.грн. (0,6 %).  

На придбання обладнання установами Академії було витрачено 124,5 тис.грн. (0,8 %), з яких  
23,8 тис.грн. (0,2%) коштів загального і  100,8 тис.грн. (0,6%) спеціального фонду бюджету. 

На дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм устано-
вами Академії було витрачено 9166,4 тис.грн. або 60,4%   від загальних видатків, у загаль-
ному фонді видатків склало 8181,5 тис.грн. (53,9%) та у спеціальному фонді видатків – 984,9 
тис.грн., або 6,5 %. 

На виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та членам-
кореспондентам видатки склали  2789,1 тис.грн. або 18,4% від загального обсягу одержаних 
коштів. 

Інформація про використання коштів Державного бюджету України Академією правових наук 
України  у 2006 році в розрізі бюджетних програм наведена у Таблиці № 2. 

Витрачання бюджетних коштів здійснювалось для забезпечення наступних напрямів роботи 
Академії: 

Таблиця № 1 
(тис.грн.) 

6580000 Академія правових наук України  

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Код економі-
чної класифі-
кації видатків 

Показники 
Затвер-
джено 

коштори-
сом на рік 

Касові 
видатки 

Затверджено 
кошторисом на 
рік з урахуван-

ням змін 

Касові 
видатки 

Видатки – всього 
В тому числі: 

14320,6 13860,9 1803,5 1312,3 

1000 Поточні видатки 14203,6 13837,1 1651,7 1211,5 

1110 Оплата праці працівників бюджетних 
установ  

1765,7 1765,7 55,8 13,1 

1120 Нарахування на зарплату 635,7 505,4 19,8 4,3 

1130  Придбання  предметів постачання і 
матеріалів, оплата послуг та інші вида-
тки 

663,4 517,2 288,5 175,2 

1140 Видатки на відрядження 20,2 14,8 9,8 2,1 

1160 Оплата комунальних послуг та енерго-
носіїв 

110,0 66,7 36,4 28,6 

1171 Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних (ре-
гіональних) програм 

8205,4 8181,5 1238,2 984,9 

1300 Субсидії і поточні трансферти 2803,3 2785,9 3,2 3,2 

2000 Капітальні видатки 117,0 23,8 151,8 100,8 
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Таблиця № 2 

Загальний фонд Спеціальний фонд Код економіч-
ної класифіка-
ції видатків 

Найменування бюджетної 
програми 

Затверджено 
кошторисом 

на рік 

Касові вида-
тки 

Затверджено 
кошторисом на 

рік 

Касові ви-
датки 

6581020 Наукова і організаційна дія-
льність Президії Академії 
правових наук України  

5923,5 5574,0 383,8 230,6 

6581030 Фундаментальні дослі-
дження у сфері законодав-
ства і права  

7778,0 7669,2 1313,7 1048,3 

6581040 Підготовка наукових кадрів 
у сфері законодавства  106,7 105,4 106,0 33,4 

6581050 Розробки найважливіших 
новітніх технологій у сфері 
удосконалення законодав-
ства  

512,4 512,3 - - 

Всього: 14320,6 13860,9 1803,5 1312,3 
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