ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів
Національної академії правових наук України
від 4 березня 2011 року.

Звіт про використання коштів Державного бюджету
України Національною академією правових наук
України у 2010 році
Національна академія правових наук України згідно з чинним законодавством є
вищою державною науковою організацією України, що організовує і здійснює
фундаментальні дослідження в галузі держави і права. Відповідно до статті 22
Бюджетного кодексу України Академію визначено головним розпорядником
бюджетних коштів.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» затверджені
планові видатки для НАПрН України загальним обсягом 27533,0 тис. грн. План
бюджетного фінансування наукової діяльності НАПрН України був визначений у
сумі 16673,7 тис. грн.
У 2010 році до НАПрН України з усіх джерел фінансування надійшло
30105,7 тис. грн.
За підсумками 2010 року Академію було профінансовано з Державного
бюджету ( загальний фонд бюджету) в обсязі 27533,0 тис. грн., що складає 100%
від планових річних показників. Питома вага фінансування за рахунок
загального фонду бюджету у коштах, які отримали установи НАПрН України з
усіх джерел надходжень, становить 91,5 %.
Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного
бюджету, бюджетні установи Академії самостійно отримали у 2010 році (
спеціальний фонд бюджету) 2572,7 тис. грн., що склало 8,5% від загального
обсягу надходжень.
Середньорічна чисельність працюючих у бюджетних установах НАПрН України у
звітному році становила 444 особи.

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2010 році за загальним
та спеціальним фондом, спрямовувались на виконання 4 бюджетних програм.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання програми
КПКВ 6581030 «Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права»
були затверджені у сумі 16717,7 тис. грн., у тому числі видатки загального
фонду - 14789,3 тис. грн., спеціального фонду – 1928,4 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581030 у 2010 році склали 16248,1 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду - 14788,0 тис. грн., спеціального фонду –
1460,1 тис. грн.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання програми
КПКВ 6581040 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням,
підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства України» були
затверджені у сумі 2109,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –
1884,4 тис. грн., спеціального фонду – 225,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581040 у 2010 році склали 2318,2 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду - 1884,2 тис. грн., спеціального фонду –
434,0 тис. грн.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання програми
КПКВ 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових
наук України» були затверджені у сумі 11269,3 тис. грн., у тому числі видатки
загального фонду - 10459,3 тис. грн., спеціального фонду – 810,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581020 у 2010 році склали 10390,1 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду - 10188,9 тис. грн., спеціального фонду –
201,2 тис. грн.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання програми
КПКВ 6581070 «Фінансова підтримка видання журналу «Право України» були
затверджені у сумі 400,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –
400,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581070 у 2010 році склали 400,0 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду - 400,0 тис. грн.
В цілому видатки по Академії за 2010 рік склали 29356,4 тис. грн., у тому числі із
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загального фонду бюджету – 27261,1 тис. грн. і спеціального фонду –
2095,3 тис. грн.

КОШТИ БУЛО ВИТРАЧЕНО НА :
виплату заробітної плати з нарахуваннями – 20612,4 тис. грн., або 70,2 %
всіх видатків, у тому числі по загальному фонду – 19771,1 тис.грн. (67,3 %) і по
спеціальному фонду – 841,3 тис.грн. (2,9 %);
придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг – 2638,1 тис.
грн. або 9,0 % всіх видатків, у тому числі 5,6 % загального та 3,4 % спеціального
фонду;
відрядження – 71,8 тис.грн., або 0,2 % всіх видатків, у тому числі 0,2 %
загального фонду;
оплату комунальних послуг - 622,5 тис.грн. (2,1 %) всіх видатків, у тому
числі 1,6 % загального та 0,5 % спеціального фонду;
придбання обладнання – 191,8 тис.грн., або 0,7 % всіх видатків, у тому
числі 0,5 % з загального фонду і 0,2% з спеціального фонду бюджету;
виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та
членам-кореспондентам - 5219,8 тис.грн. або 17,8 % від загального обсягу
видатків.
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Таблиця № 1
(тис.грн.)

1160
1171
1300
2000

Касові видатки

1140

Затверджено
кошторисом на
рік з
урахуванням
змін

1120
1130

Касові видатки

1000
1110

Видатки – всього
В тому числі:
Поточні видатки
Оплата праці працівників
бюджетних установ
Нарахування на зарплату
Придбання предметів
постачання і матеріалів,
оплата послуг та інші видатки
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
Дослідження і розробки
Субсидії і поточні трансферти
Капітальні видатки

Затверджено
кошторисом на
рік

Національна академія правових наук України
Показники
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Код економічної
класифікації
видатків

6580000

27533,0

27261,1

3011,9

2095,3

27393,5

27122,5

2815,9

2042,1

14619,7

14619,5

768,9

620,2

5258,1

5151,6

279,7

221,1

1685,2

1642,2

1399,3

995,9

53,5

44,2

42,4

27,6

575,2

482

231,2

140,5

5183,0
138,6

38
56,4
196

36,8
53,2

5201,8
139,5

Таблиця № 2

Касові видатки

Наукова і організаційна
діяльність Президії Академії
правових наук України
Фундаментальні дослідження у
сфері законодавства і права

Затверджено
кошторисом на рік

6581030

Найменування бюджетної
програми

Спеціальний фонд

Касові видатки

6581020

Загальний фонд
Затверджено
кошторисом на рік

Код економічної
класифікації видатків

( тис. грн.)

10459,3

10188,9

810,0

201,2

14789,3

14788,0

1928,4

1460,1
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Касові видатки

Всього:

Затверджено
кошторисом на рік

Прикладні наукові та науковотехнічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими
програмами і державним
замовленням, підготовка
наукових кадрів у сфері
удосконалення законодавства
України
Фінансова підтримка видання
журналу «Право України»

Касові видатки

6581070

Найменування бюджетної
програми

Спеціальний фонд

Затверджено
кошторисом на рік

Код економічної
класифікації видатків
6581040

Загальний фонд

1884,4

1884,2

225,0

434,0

400,0

400

-

-

27533,0

27261,1

2963,4

2095,3
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