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ЗВІТ
про витрачання бюджетних коштів 

Академією правових наук України у 2007 році

Академія правових наук України є вищою державною науковою організацією України, що 
організовує і здійснює  фундаментальні дослідження в галузі держави і права. Відповідно до 
статті 22 Бюджетного кодексу України Академія визначено головним розпорядником бюджетних 
коштів.

Мережа Академії складається з 7 наукових установ, які фінансуються з Державного бюджету 
України. 

Загальна штатна чисельність по Академії станом на 01.01.2008 складає 497 чол., в тому числі 
365  наукових працівників, серед яких 71  докторів наук та 138  кандидатів наук.

Фінансування Академії на 2007 рік було передбачено Законом України від 19.12.2006 № 489-
V «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в сумі 20680,1 тис.грн., у тому числі за загальним 
фондом  – 18002,8 тис.грн., за спеціальним фондом – 2677,3 тис.грн. 

По бюджетним програмам :

• 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України» – 
7140,0 тис.грн.,

• 6581030 «Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права» – 12252,8 тис.грн.,

• 6581040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 
цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері 
удосконалення законодавства України» – 1287,3 тис.грн.

Із загального фонду Державного бюджету України фактично Академія отримала 18002,8  
тис.грн., що склало 100 відсотків від планових річних показників.

По спеціальному фонду сума отриманих коштів склала 1666,8 тис.грн., або 8,5 відсотків від 
загального обсягу надходжень. 

Видатки по Академії за 2007 рік склали 19401,0 тис.грн., у тому числі із загального фонду 
бюджету - 17846,6 тис. грн. і спеціального фонду - 1554,4 тис.грн. (таблиця № 1).

Кошти було витрачено на : 

• виплату заробітної плати з нарахуваннями - 13294,1 тис. грн., або 68,5 % всіх видатків, у 
тому числі по загальному фонду – 12741,8 тис.грн. (65,7 %) і по спеціальному фонду  – 552,3 
тис.грн. (2,8 %);

• придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг - 2397,0 тис. грн.  або 12,3 % 
всіх видатків, у тому числі  65,0 % загального та 35,0 %  спеціального фонду;

• відрядження - 68,3 тис.грн., або 0,4% всіх видатків, у тому числі 0,3% загального та 0,1 % 
спеціального фонду;

• оплату комунальних послуг  - 243,0 тис.грн. (1,3 %); 



• придбання обладнання - 645,9 тис.грн., або 3,3 % всіх видатків, з яких  575,4 тис.грн. (3,0%) 
коштів загального і  70,5 тис.грн. (0,3%) спеціального фонду бюджету;

• дослідження і розробки – 13,4 тис.грн., або 0,1 % всіх видатків.

• виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам -  
2739,1 тис.грн. або 14,1% від загального обсягу видатків.

Інформація про витрачання коштів Державного бюджету України Академією правових наук України  
у 2007 році в розрізі бюджетних програм наведена у таблиці № 2.
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Таблиця № 1
(тис.грн.)

6580000 Академія правових наук України
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Показники Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено 
кошторисом 

на рік

Касові 
видатки

Затверджено 
кошторисом 

на рік з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки

Видатки – всього 18002,8 17846,6 2231,5 1554,4

В тому числі:

1000 Поточні видатки 17427,3 17271,2 1835,7 1483,9

1110
Оплата праці працівників 
бюджетних установ 

9459,6 9452,6 448,5 420,0

1120 Нарахування на зарплату 3345,0 3289,2 159,9 132,4

1130

 Придбання  предметів 
постачання і матеріалів, 
оплата послуг та інші 
видатки

1562,0 1561,0 1069,4 836,0

1140  Видатки на відрядження 61,3 58,7 15,7 9,6

1160
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

271,0 187,0 95,5 56,0

1171

Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку 
по реалізації державних 
(регіональних) програм

30,0 13,4

1300
Субсидії і поточні 
трансферти

2728,4 2722,7 16,7 16,4

2000 Капітальні видатки 575,5 575,4 395,8 70,5



Таблиця № 2
(тис.грн.)

Код 
економічної 
класифікації 
видатків

Найменування бюджетної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд

Затверджено 
кошторисом 

на рік

Касові 
видатки

Затверджено 
кошторисом 

на рік

Касові 
видатки

6581020

Наукова і організаційна 
діяльність Президії Академії 
правових наук України 6540,0 6402,6 513,1 242,4

6581030

Фундаментальні 
дослідження у сфері 
законодавства і права 10287,5 10287,1 1580,5 1192,0

6581040

Прикладні наукові 
та науково-технічні 
розробки, виконання 
робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням, 
підготовка наукових кадрів 
у сфері удосконалення 
законодавства України

1175,3 1156,9 137,9 120,0

Всього: 18002,8 17846,6 2231,5 1554,4


