
Національна академія правових наук України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2 

658 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 6581020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Комплексний розвиток правової науки та реалізація державної політики у сфері правових досліджень.Строки її реалізації: 2018-2020 роки. 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Координація та організація проведення  наукових досліджень у галузі держави і права. Координація тематики наукових досліджень. Організація та проведення наукових 

конференцій і семінарів. 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Указ Президента України від 23.07.1993 №275/93 "Про Академію правових наук України" ;  

Указ Президента України від 17.10.2007р №1229 "Про збільшення розміру довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії наук і 

галузевих академій наук"; 

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"; 

постанова КМУ від 19.12.2001р № 1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президії галузевих академій наук"; 

постанова КМУ від 17.07.2003р №1085 "Про внесення змін до пункту 3 постанови КМУ від 18.05.1994р №321". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках 

Код Найменування 2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2017  рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  10 176,8  11 210,7  8 938,3  11 210,7  10 176,8  8 938,3 

250101 Х  333,0  1 103,4  540,2  1 103,4  333,0 Х  540,2 Х Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю 

250103 Х  0,0  0,1  0,1  0,1 Х  0,1 Х Плата за оренду майна бюджетних установ 

250104 Х  0,0  1,0  1,0  1,0 Х  1,0 Х Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна) 

250201 Х  555,2  576,0  485,6  576,0  555,2 Х  485,6 Х Благодійні внески, гранти та дарунки 



250202 Х  4,5  20,0  19,2  20,0  4,5 Х  19,2 Х Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 

заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що 

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

602100 Х  144,8  144,8 Х Х На початок періоду 

602200 Х  285,0  285,0 Х Х На кінець періоду 

ВСЬОГО  8 938,3  752,5  9 690,8  10 176,8  1 046,1  11 222,9  11 210,7  1 700,5  12 911,2 

Разом надходжень  8 938,3  752,5  9 690,8  10 176,8  1 046,1  11 222,9  11 210,7  1 700,5  12 911,2 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках 

Код Найменування 2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2020  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  13 087,8  12 204,2  13 087,8  12 204,2 

250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х  1 201,2 Х  1 288,1  1 288,1  1 201,2 

250103 Плата за оренду майна бюджетних установ Х  0,1 Х  0,1  0,1  0,1 

250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х  1,1 Х  1,2  1,2  1,1 

250201 Благодійні внески, гранти та дарунки Х  648,8 Х  695,8  695,8  648,8 

ВСЬОГО  12 204,2  1 851,2  14 055,4  13 087,8  1 985,2  15 073,0 

 13 087,8  12 204,2  1 851,2  1 985,2  14 055,4  15 073,0 Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету  

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках 
(тис. грн.) 

2110  2 697,0  249,2  3 820,0  257,2  4 458,1  368,4  2 946,2  4 077,2  4 826,5 Оплата праці 

2120  588,7  54,8  840,4  56,6  980,8  81,1  643,5  897,0  1 061,9 Нарахування на оплату праці 

2210  124,7  95,6  110,0  97,0  163,5  220,3  207,0  163,5 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2240  204,0  315,4  92,4  351,9  69,0  570,3  519,4  444,3  639,3 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  23,4  30,0  5,0  30,0  21,5  23,4  35,0  51,5 Видатки на відрядження 

2270  308,7  33,0  357,2  205,2  396,5  420,7  341,7  562,4  817,2 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2700  4 990,9  4,5  4 925,8  19,2  5 275,3  20,0  4 995,4  4 945,0  5 295,3 Соціальне забезпечення 

2800  0,9  1,0  1,0  1,0  5,0  0,9  2,0  6,0 Інші поточні видатки 



3110  53,0  50,0  53,0  50,0 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

ВСЬОГО  8 938,3  752,5  9 690,8  10 176,8  1 046,1  11 222,9  11 210,7  1 700,5  12 911,2 

2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 
спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2020 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Оплата праці 2110  4 850,1  398,8  5 195,2  423,2  5 248,9  5 618,4 

Нарахування на оплату праці 2120  1 067,0  87,8  1 142,9  93,2  1 154,8  1 236,1 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  177,0  229,5  187,8  177,0  417,3 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  79,8  617,4  80,5  655,1  697,2  735,6 

Видатки на відрядження 2250  32,7  23,3  35,0  24,7  56,0  59,7 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  439,0  465,8  485,5  515,1  904,8  1 000,6 

Соціальне забезпечення 2700  5 734,5  21,7  5 918,0  23,0  5 756,2  5 941,0 

Інші поточні видатки 2800  1,1  5,4  1,2  5,7  6,5  6,9 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  54,0  57,4  54,0  57,4 

ВСЬОГО  1 851,2  14 055,4  13 087,8  1 985,2  15 073,0  12 204,2 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2020 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2018 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2017 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 
спеціальний фонд загальний  

фонд 

2016 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   3 947,4  3 947,4 Наукова і організаційна діяльність 

президії Національної академії 

правових наук України 

 5 251,0  5 935,4  5 251,0  5 935,4 

 2   2 208,5  2 208,5 Витрати на довічну виплату дійсним 

членам (академікам) 

 2 208,5  2 484,6  2 208,5  2 484,6 

 3   2 782,4  2 782,4 Витрати на довічну виплату 

членам-кореспондентам 

 2 717,3  2 790,7  2 717,3  2 790,7 

 4   81,7 Покриття витрат, пов'язаних із 

наданням послуг по проведенню 

семінарів і конференцій 

 81,7  216,3  736,0  216,3  736,0 

 5   28,3 Проведення наукової експертизи  28,3  175,0  108,5  175,0  108,5 

 6   526,8 Витрати на організацію основної 

діяльності президії за рахунок коштів, 

які надходять як благодійні внески, 

гранти та дарунки 

 526,8  414,8  556,0  414,8  556,0 

 7  Виплата стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених 

 20,0  20,0 

 8   115,7 Витрати на утримання приміщень, 

взятих в оренду 

 115,7  240,0  280,0  240,0  280,0 

ВСЬОГО  9 690,8  8 938,3  752,5  10 176,8  1 046,1  11 222,9  11 210,7  1 700,5  12 911,2 



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках 

2020 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2019 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   6 465,0  6 465,0 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України  7 169,7  7 169,7 

 2   2 539,8  2 539,8 Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)  2 539,8  2 539,8 

 3   3 194,7  3 194,7 Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам  3 378,2  3 378,2 

 4   801,2 Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг по проведенню семінарів і конференцій  801,2  859,2  859,2 

 5   118,2 Проведення наукової експертизи  118,2  126,7  126,7 

 6   605,3 Витрати на організацію основної діяльності президії за рахунок коштів, які надходять як 

благодійні внески, гранти та дарунки 
 605,3  649,4  649,4 

 7   21,7 Виплата стипендій Кабінету Міністрів України  для молодих вчених  21,7  23,0  23,0 

 8   304,8 Витрати на утримання приміщень, взятих в оренду  304,8  326,9  326,9 

ВСЬОГО  14 050,7  12 199,5  1 851,2  13 087,7  1 985,2  15 072,9 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2018 рік (проект) 2017 рік (затверджено) 2016 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 2,0 од.  Постанова КМУ 

 від 18.05.1994р  №321 

 2,0  2,0 Кількість наукових установ  1  

од.  Постанова КМУ 

 від 18.05.1994р  №321 

 60,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016  2  

 55,0 од.  Постанова КМУ 

 від 18.05.1994р  №321 

 55,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017  3  

 55,0 од.  Постанова КМУ 

 від 18.05.1994р  №321 

 55,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018  4  

од. Штатний розпис  53,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019  5  

 55,0 од.  Штатний  розпис  57,5  54,0 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по 

категоріям працівників: 

 6  

 26,0 од.  Штатний  розпис  27,0  25,0 - дослідники  7  

 1,0 од. Штатний  розпис  1,5  1,0 - техніки  8  

 15,0 од.  Штатний  розпис  16,0  17,0 - спеціалісти  9  

 13,0 од.  Штатний  розпис  13,0  11,0 - робітники  10  



од. Штатний  розпис  47,0 Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2016 

 11  

осіб Штатний  розпис  40,0 З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2016 , які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 12  

 47,0 осіб Штатний  розпис  47,0 Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2017 

 13  

 40,0 осіб Штатний  розпис  40,0 З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2017 , які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 14  

 47,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 53,0 Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2018 

 15  

 40,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 45,0 З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2018 , які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 16  

осіб  Указ  Президента  

України 
 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 53,0 Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2019 

 17  

осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 
звітність  

 НАПрНУ 

 45,0 З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2019 , які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 18  

осіб Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 77,0 Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2016  19  

осіб Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 77,0 З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2016, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 20  

 75,0 осіб Указ  Президента  

України 
 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 75,0 Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2017  21  



 74,0 осіб Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 74,0 З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2017, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 22  

 75,0 осіб  Указ  Президента  
України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 78,0 Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2018  23  

 74,0 осіб  Указ  Президента  

України 
 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 76,0 З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2018, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 24  

осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 
звітність  

 НАПрНУ 

 78,0 Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019  25  

осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

 76,0 З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2019, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 26  

 6,0 од.  Постанова КМУ 
 від18.09.1999р 

 №  1518 

 6,0  6,0 Кількість підпорядкованих установ  27  

 928,1  928,1 кв. м.  Договір оренди Площа приміщень, взятих в оренду  928,1  28  

 4 601,0 грн.  Постанова КМУ 

 від  17.10.2007 

 №1229 

 4 601,0  4 601,0 Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену 

(академіку) 

 29  

 3 060,0 грн.  Постанова КМУ 

 від  17.10.2007 

 №1229 

 3 060,0  3 060,0 Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту  30  

продукту 

 7,0 од. План  та звіт  про  

основні  підсумки 

 діяльності  НАПрНУ 

 7,0 Кількість опублікованих збірників наукових праць  1  

 23,0 шт. План  та звіт  про 

 основні  підсумки  

 діяльності  НАПрНУ 

 23,0  24,0 Кількість публікацій у наукових виданнях  2  

 21,0 од. План  та звіт  про 

 основні  підсумки  

діяльності  НАПрНУ 

 21,0 Кількість проектів нормативних актів для органів державної влади 

у розробці яких приймають участь науковці президії 

 3  

 20,0 од. План  та звіт 

 про основні  підсумки 

 діяльності НАПрНУ 

 20,0  22,0 Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких 

приймають науковці президії 

 4  



 1,0 од. План та  звіт про 

 основні підсумки  

діяльності  НАПрНУ 

 1,0  2,0 Кількість проведених наукових семінарів і конференцій  5  

 17,0  14,0 од. Договір  на надання 

 послуг та  акт 

 виконаних робіт 

Кількість наданих технічних та організаційних послуг по 

проведенню семінарів і конференцій 

 48,0  6  

 15,0  14,0 од. Договір  на проведення 

 експертиз та  акт 

 виконаних  робіт 

Кількість наданих наукових експертних висновків  10,0  7  

 37,0  35,0 од. План та  щорічний звіт, 

договори 

Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації 

основної діяльності президії 

 37,0  8  

од. План  та звіт 
 про основні  підсумки  

діяльності НАПрНУ 

 7,0 Кількість виданих збірників наукових праць  9  

од. План  та звіт 

 про основні  підсумки  

діяльності НАПрНУ 

 2,0 Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, 

круглих столів, полілозів 

 10  

од. План та  звіт про 
 основні підсумки 

 діяльності  НАПрНУ 

 21,0 Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та 

наданих науково-експертних висновків до законопроектів 

 11  

ефективності 

 95 472,7 грн. Кошторис  68 650,4  109 914,8 Середні витрати на одного працівника апарату  1  

 11,7  2,0 тис.грн.  

Внутрішньовідомча 

 звітність 

Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи  10,9  2  

 12 723,5  5 835,7 грн.  

Внутрішньовідомча 

 звітність 

Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної 

послуги по проведенню семінарів і конференцій 

 15 333,3  3  

 11,2  15,1 тис.грн. Внутрішньовідомча 

 звітність 

Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення 

організації основної діяльності президії 

 15,0  4  

 21,5  10,4 грн. Внутрішньовідомча 

 звітність 

Середня плата за 1 кв.м площі, взятої в аренду, за місяць  25,1  5  

якості 

 100,0 відс. План 

 та звіт 

 про виконання 
 науково-дослідних 

 робіт 

 100,0  100,0 Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими 

установами 

 1  



№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 2,0 од. Постанова КМУ від 

18.05.1994р№321 
Кількість наукових установ  1   0,0  2,0 

од. Штатний розпис Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019  2   0,0  53,0 

 53,0 од. Штатний розпис Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020  3   0,0  53,0 

 53,0 од. Штатний розпис Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021  4  

 53,0 од. Штатний розпис Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по 

категоріям працівників: 

 5   0,0  53,0 

 25,0 од. Штатний розпис - дослідники  6   0,0  25,0 

 11,0 од. Штатний розпис - робітники  7   11,0 

 16,0 од. Штатний розпис - спеціалісти  8   16,0 

 1,0 од. Штатний розпис - техніки  9   0,0  1,0 

осіб Указ Президента  
України  

від 19.06.2013р 

 №337 

Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2019 

 10   0,0  53,0 

осіб Указ Президента  

України 

 від 19.06.2013р 

 №337 

З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 11   0,0  46,0 

 53,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2020 

 12   53,0 

 46,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2020 , які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 13   46,0 

 53,0 осіб  Указ  Президента  
України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 

01.01.2021 

 14  



 46,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

З  них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 

01.01.2021 , які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 15  

осіб Указ Президента України 

від 19.06.2013р №337 
Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2019  16   0,0  93,0 

осіб Указ Президента України 

від 19.06.2013р №337 

З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2019, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 17   0,0  87,0 

 93,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 
звітність  

 НАПрНУ 

Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2020  18   93,0 

 92,0 осіб  Указ  Президента  

України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2020, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 19   92,0 

 93,0 осіб  Указ  Президента  
України 

 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2021  20  

 92,0 осіб  Указ  Президента  

України 
 від 19.06.2013р  №337, 

 внутрішньовідомча 

звітність  

 НАПрНУ 

З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2021, 

які отримують щомісячну довічну плату за звання 

 21  

 6,0 од. Постанови КМУ Кількість підпорядкованих установ  22   0,0  6,0 

 928,1 кв. м. Договір оренди Площа приміщень, взятих в оренду  23   928,1  0,0 

 4 601,0 грн. Постанова КМУ від  

17.10.2007р №1229 

Середні витрати на довічну виплату одному члену (академіку)  24   0,0  4601,0 

 3 060,0 грн. Постанова КМУ від 

 17.10.2007р №1229 

Середні витрати на довічну виплату одному члену -кореспонденту  25   0,0  3060,0 

продукту 

 7,0 од. Звіт про основні 

підсумки діяльності 

НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

Кількість виданих збірників наукових праць  1   7,0 

 25,0 шт. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

НАПрНУ 

Кількість публікацій у наукових виданнях  2   25,0 

 23,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

НАПрНУ 

Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів  та 

наданих науково-експертних висновків до законопроектів 

 3   22,0 
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 3,0 од. Звіт про основні 

підсумки діяльності 

НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

Кількість проведених наукових  конференцій, семінарів, форумів, 

круглих столів, полілозів 

 4   2,0 

 24,0 од. Звіт про основні 

підсумки діяльності 

НАПрНУ 

(щоквартально, рік) 

Кількість  наукових семінарів і конференцій участь у яких 

приймають науковці президії 

 5   23,0 

 52,0 од. Договір на надання послуг 

та акт виконаних робіт 

Кількість наданих технічних та організаційних послуг по 

проведенню семінарів і конференцій 

 6   50,0 

 13,0 од. Договір на проведення 

експертиз 

Кількість наданих наукових експертних висновків  7   12,0  0,0 

 39,0 од. Щорічний звіт Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації 

основної діяльності президії 

 8   38,0  0,0 

ефективності 

 135 277,4 грн. Кошторис Середні витрати на одного працівника апарату  1   121981,1 

 9,7 тис.грн. Розрахунково Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи  2   9,9 

 16 523,1 грн. Розрахунково Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної 

послуги по проведенню семінарів і конференцій 

 3   16024,0 

 16,7 тис.грн. Внутрівідомча звітність Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення 

організації основної діяльності президії 

 4   15,9 

 29,4 грн. Внутрівідомча звітність Середня плата за 1 кв.м площі, взятої в аренду, за місяць  5   27,4 

якості 

 100,0 відс. Звіт про виконання 

науково-дослідних робіт 

Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими 

установами 

 1   0,0  100,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2016 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 
спеціальний фонд 

2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний  

фонд 
спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  2 555,2  249,2  3 056,0  257,2  3 566,5  368,4  3 880,1  398,8  4 156,2  423,2 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  141,8  764,0  891,6  970,0  1 039,0 

3. Премії 

4. Матеріальна допомога 

ВСЬОГО  2 697,0  3 820,0  4 458,1  249,2  257,2  368,4  4 850,1  5 195,2  398,8  423,2 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2019 рік  

13 14 

2020 рік  

15 16 

2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2017 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2018 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 4,00   25,00   4,00   25,00   4,00   25,00   4,00   4,00   26,00   26,00   4,00   4,00   27,00   27,00  Дослідники  1  



 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   2,00  Техніки  2  

 11,00   11,00   11,00   13,00   13,00   13,00   15,00  Інші працівники  3  

 16,00   16,00   16,00   15,00   15,00   16,00   16,00  Допоміжний персонал  4  

 4,00   53,00   4,00   53,00   4,00   53,00   4,00   4,00   55,00   55,00   4,00   4,00   57,50   60,00  Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X  4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00  

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2018 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2017 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2016 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках 

(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2019 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2020 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки 

 У звітному періоді (2016 рік) наукова та науково- організаційна діяльність Академії здійснювалась відповідно до Статуту, зареєстрованого наказом Міністерства 

юстиції України від 27 липня 2016 року № 2335/5. У науково-організаційній сфері результатами її діяльності є проведення координації та контролю за виконанням 

наукових досліджень, що провадилися підвідомчими науково-дослідними інститутами. 

   У 2016 році  наукова та науково- організаційна діяльність Академії полягала у координації та  контролю за виконанням 35 фундаментальних тем. По зазначеній 

бюджетній програмі  досягнуто наступних результатів: 

 - видано щорічний збірник ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права", опубліковано 7 друкованих робіт, 23 публікації у наукових виданнях, 

підготовано 21 проект нормативних актів для органів державної влади, взято участь у 20 наукових семінарах і конференціях, організовано 1наукову конференцію. 

На  2017 рік наукова та науково- організаційна діяльність Академії полягає у координації та  контролю за виконанням 35 фундаментальних тем. По зазначеній 

бюджетній програмі заплановано досягти наступних результатів: 

 - видати щорічний збірник ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права", опублікувати 7 друкованих робіт, 23 публікації у наукових виданнях, 

підготувати 21 проект нормативних актів для органів державної влади, взяти участь у 20 наукових семінарах і конференціях, організувати 1наукову конференцію. 

На  2018 рік наукова та науково- організаційна діяльність Академії полягатиме у координації та  контролю за виконанням 35 фундаментальних тем. По зазначеній 

бюджетній програмі заплановано досягти наступних результатів: 

 - видати щорічний збірник ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права", опублікувати 7 друкованих робіт, 24 публікації у наукових виданнях, 

підготувати 21 проекти нормативних актів для органів державної влади, взяти участь у 22 наукових семінарах і конференціях, організувати 2 наукові конференції. 



На  2019 рік наукова та науково- організаційна діяльність Академії полягатиме у координації та  контролю за виконанням 35 фундаментальних тем. По зазначеній 

бюджетній програмі заплановано досягти наступних результатів: 

 - видати щорічний збірник ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права", опублікувати 7 друкованих робіт, 25 публікацій у наукових виданнях, 

підготувати 22 проекти нормативних актів для органів державної влади, взяти участь у 23 наукових семінарах і конференціях, організувати 2 наукові конференції. 

У 2020 році  наукова та науково- організаційна діяльність Академії полягатиме у координації та  контролю за виконанням 36 фундаментальних тем. По зазначеній 

бюджетній програмі заплановано досягти наступних результатів: 

 - видати щорічний збірник ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права", опублікувати 7 друкованих робіт, 25 публікацій у наукових виданнях, 

підготувати 23 проекта нормативних актів для органів державної влади, взяти участь у 24 наукових семінарах і конференціях, організувати 3 наукових конференції. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році 
(тис. грн.) 

 2 697,0 Оплата праці  3 057,6  2 697,0 2110 

 588,7 Нарахування на оплату праці  1 087,4  588,7 2120 

 124,7 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 41,8  124,7 2210 

 204,0 Оплата послуг (крім комунальних)  50,9  204,0 2240 

 23,4 Видатки на відрядження  12,0  23,4 2250 

 308,7 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 370,1  308,7 2270 

 4 990,9 Соціальне забезпечення  4 282,0  4 990,9 2700 

 0,9 Інші поточні видатки  1,0  0,9 2800 

 8938,3 ВСЬОГО  8 902,8  8938,3 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2017 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2018 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2018 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках 

 3 820,0  4 458,1 2110 Оплата праці  3 820,0  4 458,1 

 840,4  980,8 2120 Нарахування на оплату праці  840,4  980,8 



 110,0 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 110,0 

 92,4  69,0 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  92,4  69,0 

 30,0  30,0 2250 Видатки на відрядження  30,0  30,0 

 357,2  396,5 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  357,2  396,5 

 4 925,8  5 275,3 2700 Соціальне забезпечення  4 925,8  5 275,3 

 1,0  1,0 2800 Інші поточні видатки  1,0  1,0 

 10 176,8  11 210,7  11 210,7 ВСЬОГО  10 176,8 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках 

(тис. грн.) 

2110 Оплата праці  2 697,0  2 697,0 

2120 Нарахування на оплату праці  593,1  588,7 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 124,7  124,7 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  204,0  204,0 

2250 Видатки на відрядження  24,0  23,4 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 319,9  308,7 

2700 Соціальне забезпечення  4 992,7  4 990,9 

2800 Інші поточні видатки  1,0  0,9 

ВСЬОГО  8 956,4  8 938,3 

№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду  

 1 312,0 Постанова КМУ від 19 грудня 2001 року №1708 

"Про умови оплати праці працівників апарату 

президій галузевих академій наук." 

Підпункт 1) абз г),підпункт 

2),підпункт 3)  пункту 2; 

підпункт 1),2) пункту 5 

 1   5 770,1  Скорочення заробітної плати працівників.  4 458,1 

 288,6 Постанова КМУ від 19 грудня 2001 року №1708 

"Про умови оплати праці працівників апарату 

президій галузевих  

Підпункт 1) абз г),підпункт 

2),підпункт 3)  пункту 2; 

підпункт 1),2)  

 2   1 269,4 Скорочення нарахування на заробітну плату.  980,8 



академій наук." пункту 5 

 200,0 Постанова КМУ від 18 липня 1994р № 321 

"Питання Академії правових наук " 

 Пункт 4,5.  4   300,0  Збільшувати спеціальний фонд (власні надходження ), залучати гранти.  100,0 

 606,0 Указ Президента України від 19 червня 2013р № 

337 "Про чисельність членів Національної 

академії педагогічних наук України, 

Національної академії правових наук України та 

Національної академії мистецтв  України  " 

 Пункт 2  5   5 881,3  Не проводити вибори дійсних членів та членів-кореспондентів.  5 275,3 

ВСЬОГО  13 220,8  10 814,2  2 406,6 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році 

 У 2018 році  бюджетні зобов'язання будуть виконуватись згідно затверджених асигнувань та кошторису видатків. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році 

 Підставою для надання платних послуг є : постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003р №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними науковими установами" ( зі змінами)  та Порядок формування та використання коштів спеціального фонду (власні надходження) 

державного бюджету України  бюджетними науковими установами Національної академії правових наук України. 

        Відповідно до п.п. 1,4,8,10,11,13,14,18,19,35  Переліку платних послуг, які повинні надаватися бюджетними науковими установами Академія надає платні 

послуги та  використовує їх на утримання будівель, транспортних засобів, передплату щорічних видань та інших нагальних потреб. 

 У звітному 2016 році кошти спеціального фонду використовувались на утримання установи, які надійшли як: 

 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі - 333,0 тис грн. та за рахунок благодійних внесків у сумі - 555,2 

тис. грн.  У 2016 році за рахунок спеціального фонду надано 14 технічних та організаційних послуг по проведеню семінарів і конференцій, надано 14 наукових 

експертних висновка, 35 цільових заходів. Кошти використані на утримання установи. 

У 2017 році  плануються надходження: - по платі за послуги у сумі- 540,2 тис грн, по благодійним внескам, грантам у сумі - 485,6 тис грн. Кошти використовуються 

на утримання установи. 

На  2018 рік заплановано збільшення обсягів у зв'язку  з тим, що загальний фонд бюджету скорочено на утримання установи , а також зі зміною тарифів на 

комунальні послуги.  

На  2018 рік  академія планує одержати за надання послуг згідно з основною діяльністю у сумі - 1103,4 тис грн та отримання благодійних внесків, грантів на суму 

576,0 тис .грн.  

На  2019 рік  академія планує одержати за надання послуг згідно з основною діяльністю у сумі - 1201,2 тис грн та отримання благодійних внесків, грантів на суму 

648,8 тис .грн.  

На  2020 рік  академія планує одержати за надання послуг згідно з основною діяльністю у сумі - 1288,1 тис грн та отримання благодійних внесків, грантів на суму 

695,8 тис .грн.  

Кошти спеціального фонду, отримані у 2018-2020 роках, плануються на використання  першочергових видатків по утриманню установи . 

Перший віце-президент НАПрН 

України 

М.П.Кучерявенко 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Л.В.Бєлєвцева Начальник ФЕУ НАПрН України 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 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 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наукових розробок за державним замовленням у сфері держави і права, підготовка наукових кадрів. 

3.2. Завдання бюджетної програми 

1.Формування сучасної кримінально-правової доктрини та розробка стратегії запобігання злочинності в Україні. 

2.Захист прав і безпеки людини в інформаційній сфері, інформаційно-правове забезпечення національної безпеки України. 

3. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в аспекті забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів. 

4. Актуальні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку, правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності. 

5. Проблеми сучасної правової політики у сфері територіальної організації влади та публічного адміністрування в умовах інтеграційних процесів. 

6. Проблеми приватно правового регулювання відносин в умовах громадського суспільства. 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Указ Президента України від 12 .01.2015  № 5/2015 " Про стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"; 

Закон України від 16.09. 2014  №1678-VII " Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";   

постанова Верховної Ради України від 11.12. 2014  № 26-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"; 

постанова КМУ від 14.06.2000 №959 "Про створення Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування"; 

постанова КМУ від 29.05.2001 №582 "Про створення Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності"; 

постанова КМУ від 21.06.2001 №671 "Про утворення Науково-дослідного центру правової інформатики"; 

постанова КМУ від 02.03.2010 №217 "Про утворення Науково-дослідного інституту  правового забезпечення інноваційногорозвитку"; 

постанова КМУ від 19.09.2012 №872 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"; 

постанова КМУ від 03.10.2012 №902 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999р №1518 та від 23 травня 2012р №486"; 

постанова КМУ від 05.06.2013 №401 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999р №1518 та від 23 травня 2012р №486"; 

постанова КМУ від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення"; 

постанова КМУ від 11.06.2014 №212 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році". 

постанова КМУ від 01.07.2015 №462 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році". 



розпорядження КМУ від 26.07.2001 №303 "Про створення Науково-дослідного інституту фінансового права"; 

лист КМУ від 16.03.1995 №15287/49 "Про утворення Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності"; 

лист КМУ від 30.12.1996 №23984/49"Про перепідпорядкування науково-дослідних інститутів від НАН України до Академії". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках 

Код Найменування 2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2017  рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  21 194,7  23 335,5  14 854,4  23 335,5  21 194,7  14 854,4 

250101 Х  4255,7  3 884,8  3 409,1  3 884,8  4 255,7 Х  3 409,1 Х Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю 

250201 Х  23,1  27,5  25,0  27,5  23,1 Х  25,0 Х Благодійні внески, гранти та дарунки 

250202 Х  56,3  17,6  59,9  17,6  56,3 Х  59,9 Х Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 

заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що 

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

602100 Х  1474,2  1 474,2 Х Х На початок періоду 

602200 Х  1474,7  1 474,7 Х Х На кінець періоду 

ВСЬОГО  14 854,4  4 334,6  19 189,0  21 194,7  3 494,0  24 688,7  23 335,5  3 929,9  27 265,4 

Разом надходжень  14 854,4  4 334,6  19 189,0  21 194,7  3 494,0  24 688,7  23 335,5  3 929,9  27 265,4 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках 

Код Найменування 2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2020  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  27 242,5  25 403,4  27 242,5  25 403,4 

250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х  4 229,1 Х  4 535,3  4 535,3  4 229,1 

250201 Благодійні внески, гранти та дарунки Х  29,9 Х  32,1  32,1  29,9 

250202 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ 

для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних 

осіб 

Х  19,2 Х  20,6  20,6  19,2 

ВСЬОГО  25 403,4  4 278,2  29 681,6  27 242,5  4 588,0  31 830,5 

 27 242,5  25 403,4  4 278,2  4 588,0  29 681,6  31 830,5 Разом надходжень 



КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету  

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках 
(тис. грн.) 

2281  14 854,4  4 329,8  21 194,7  3 265,5  23 335,5  3 683,9  19 184,2  24 460,2  27 019,4 Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 

3210  4,8  228,5  246,0  4,8  228,5  246,0 Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

ВСЬОГО  14 854,4  4 334,6  19 189,0  21 194,7  3 494,0  24 688,7  23 335,5  3 929,9  27 265,4 

2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 
спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2020 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

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

програм 
2281  25 403,4  4 010,2  27 242,5  4 300,0  29 413,6  31 542,5 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210  268,0  288,0  268,0  288,0 

ВСЬОГО  4 278,2  29 681,6  27 242,5  4 588,0  31 830,5  25 403,4 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2020 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2018 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2017 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 
спеціальний фонд загальний  

фонд 

2016 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   14 718,1  14 718,1 Проведення фундаментальних  

досліджень 

 20 915,1  22 917,1  20 915,1  22 917,1 

 2   2 455,6  136,3 Підготовка наукових кадрів  2 319,3  279,6  2 166,6  418,4  2 109,1  2 446,2  2 527,5 

 3   1 265,0 Проведення судово-експертних та 

експертно-оціночних досліджень 

 1 265,0  704,8  1 289,7  704,8  1 289,7 

 4   92,2 Виплата стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених 

 92,2  59,9  17,6  59,9  17,6 

 5   608,1 Покриття витрат, пов'язаних із 
наданням  інформаційно-аналітичних 

послуг 

 608,1  552,1  486,0  552,1  486,0 

 6   50,0 Витрати на організацію основної 

діяльності наукових установ за 

рахунок коштів, які надходять як 

благодійні внески, гранти та дарунки 

 50,0  10,6  27,5  10,6  27,5 

ВСЬОГО  19 189,0  14 854,4  4 334,6  21 194,7  3 494,0  24 688,7  23 335,5  3 929,9  27 265,4 

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках 

2020 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2019 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   25 403,4  25 403,4 Проведення фундаментальних  досліджень  27 242,5  27 242,5 

 2   2 296,0 Підготовка  наукових кадрів  2 296,0  2 462,3  2 462,3 

 3   1 404,0 Проведення судово-експертних та експертно-оціночних досліджень  1 404,0  1 505,7  1 505,7 

 4   19,2 Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених  19,2  20,6  20,6 

 5   529,1 Покриття витрат, пов'язаних із наданням інформаційно-аналітичних послуг  529,1  567,4  567,4 

 6   29,9 Витрати на організацію основної діяльності наукових установ за рахунок коштів, які 

надходять як благодійні внески, гранти та дарунки 
 29,9  32,0  32,0 

 7  

ВСЬОГО  29 681,6  25 403,4  4 278,2  27 242,5  4 588,0  31 830,5 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках 



Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2018 рік (проект) 2017 рік (затверджено) 2016 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 6,0 од. Мережа  

 установ 

 НАПрНУ 

 6,0  6,0 Кількість установ  1  

од. Штатні розписи установ  325,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016  2  

 317,0 од. Штатні розписи установ  319,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017  3  

 317,0 од. Штатні  розписи установ  317,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018  4  

од. Штатні розписи 

установ 

 317,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019  5  

 317,0 од. Штатні розписи 

установ 

 322,0  317,0 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по 

категоріям працівників 

 6  

 239,0 од. Штатні розписи 

установ 

 242,0  251,0 - дослідники  7  

 19,0 од. Штатні  

розписи 

 установ 

 19,0  9,0 - техніки  8  

 40,0 од. Штатні  

розписи 

  установ 

 42,0  41,0 - спеціалісти  9  

 19,0 од. Штатні  

розписи  

установ 

 19,0  16,0 - робітники  10  

 3,0  4,0 од. Постанова 

 Комітету 

 з державних  

премій України  

 в галузі науки 

  i техніки 

Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету 

Міністрів України 

 1,0  11  

 35,0 од. Тематичний план  35,0 Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі які 

здійснюються за пріоритетними напрямами 

 12  

 26,5  4,0 осіб Заключені договори  5,0 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від 

виробництва 

 37,0  13  

 106,5 осіб Заключені договори Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 

виробництва 

 35,0  14  

 1,0  1,0 осіб Заключені договори  1,0 Середньорічна кількість докторантів  3,0  15  

продукту 

 35,0 од. Тематичний  

план 

 35,0  35,0 Кількість фундаментальних наукових розробок, які здійснюються 

за пріоритетними напрямами 

 1  

 12,0 од. Тематичний 

 план та звіт 
 про його 

 виконання 

 16,0  1,0 Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі за 

пріоритетними напрямами, які завершуються у поточному році 

 2  



 12,0 од. Тематичний план 

 та звіт 

 про їого 

 виконання 

 16,0  1,0 Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі за 

пріоритетними напрямами, які впроваджуються у поточному році 

 3  

 27,0 од. План та 

 звіт про 

 основні 

 підсумки 

 діяльності 

 31,0  29,0 Кількість опублікованих монографій і підручників, 

науково-практичних посібників 

 4  

 28,0 од. План та звіт 
 про основні 

 підсумки 

 діяльності 

 22,0 Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів,наукових статей і тез 

 5  

 345,0 од. План та звіт 

 про основні  

підсумки 

 діяльності 

 378,0  346,0 Кількість опублікованих наукових статей  6  

 35,0 од. План та звіт 

 про основні 

 підсумки 

 діяльності 

 35,0 Кількість розроблених законопроектів  7  

 28,0  36,0  6,0 осіб Заключені 

договори 

 7,0 Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 

01.01.2016р 

 8  

 44,0  29,0 осіб Заключені договори  2,0 Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 

01.01.2017р 

 9  

 23,0  32,5  6,0 осіб Заключені 

договори 

 4,5 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від 

виробництва 

 37,0  10  

 5,0  2,0  1,0 осіб Заключені  

договори 

 5,0  5,0 Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчать 

навчання у поточному році 

 11,0  11  

 32,0  79,0 осіб Контракт  

на навчання 

Середньорічна кількість здобувачів  40,0  12  

 153,0  76,0 од. План, заключені договори 

 та акти 

 виконаних робіт 

Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг  90,0  13  

 4,0  1,0 осіб Рішення  

Вчених рад 
 науково-дослідних 

 установ 

 5,0 Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які  захистять  

дисертацію 

 11,0  14  

 2,0  2,0  1,0 осіб Заключені договори  1,0 Кількість докторантів на 01.01.2016  15  

 2,0  2,0  1,0 осіб Заключені договори  1,0 Кількість докторантів на 01.01.2017  16  

 2,0  2,0  1,0 осіб Заключені договори  1,0 Середньорічна кількість докторантів  17  

 44,0  38,0 осіб Заключені договори Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва 

на 01.01.2016р 

 18  

 18,0  53,0  6,0 осіб Заключені  

договори 

Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва 

на 01.01.2017р 

 19  

 64,0  91,0 од. Заключені договори Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних 

досліджень 

 62,0  20  

 44,0  45,5 од. Заключені  

договори 

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 

виробництва 

 21  



 3,0  3,0 од. Плани та щорічні звіти 

науково- 

дослідних установ, 

договори. 

Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації 

основної діяльності наукових установ 

 3,0  22  

 3,0  4,0 од. Постанова Комітету  

з державних  премій 

України  

в галузі науки і техніки 

Кількість стипендій, які отримають молоді вчені  1,0  23  

 40,0  42,0  16,0 од. План та звіти  про основні 

підсумки діяльності 
підвідомчих науково- 

дослідних установ 

 11,0 Кількість проведених наукових семінарів і конференцій  24  

од. План та звіт 

 про основні 

 підсумки 

 діяльності 

 35,0 Кількість розроблених наукових концепцій, теорій, доктрин  25  

од. План та звіт 

 про основні  

підсумки 

 діяльності 

 27,0 Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів 

законодавства 

 26  

од. План та звіт 

 про основні  
підсумки 

 діяльності 

 35,0 Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів  27  

од. План та звіт 

 про основні  

підсумки 

 діяльності 

 91,0 Кількість наданих науково-експертних висновків до 

законопроектів 

 28  

од. План та звіт 

 про основні  

підсумки 

 діяльності 

 16,0 Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, 

круглих столів, полілозів 

 29  

ефективності 

 597,6 тис.грн. Внутрівідомча 

 звітність. 

 420,5  654,8 Середні витрати на виконання 1-го фундаментального 

дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямами 

 1  

 24 328,3  22 513,8  51 950,0 грн. Внутрівідомча 

 звітність. 

 21 377,8  68 440,0 Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від 

виробництва в рік 

 28 275,7  2  

 27 371,9  10 650,6 грн. Внутрівідомча звітність. Середня вартість навчання 1 здобувача  11 612,5  3  

 3 608,5  8 001,3 грн. Внутрівідомча  

звітність. 

Середні витрати на проведення 1-ї інформаційно-аналітичної 

послуги 

 5 400,0  4  

 1 662,5  1 920,8 грн. Внутрівідомча 

 звітність. 

Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для 

одного молодого вченого на місяць 

 1 808,2  5  

 9 000,0  9 000,0  71 800,0 грн. Внутрівідомча 

 звітність. 

 40 100,0  76 200,0 Середні витрати на навчання 1-го докторанта  26 000,0  6  

 11,0  13,9 тис.грн. Внутрівідомча 

 звітність. 

Середні витрати на проведення 1-го судово-експертного та 

експертно-оціночного дослідження 

 20,8  7  

 16,7 тис.грн. Розрахунково Середні витрати на проведення 1 цільового заходу  8  

 14 205,6  16 004,4 грн. Внутрівідомча  

звітність. 

Середня вартість навчання 1-го аспіранта без відриву від 

виробництва в рік 

 14 868,6  9  



 3,5  5,0 тис.грн. Внутрівідомча 

 звітність. 

Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення 

організації основної діяльності наукових установ 

 9,2  10  

якості 

 34,3 відс.  

 Зведений 

 тематичний план 

 та звіт 

 про його виконання 

 45,7  2,9 Частка завершених у поточному році фундаментальних 

досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки від загальної кількості 

досліджень 

 1  

 100,0 відс.  

 Зведений 

 тематичний план 

 та звіт 

 про його 

 виконання 

 100,0  100,0 Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі 

які виконувались за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки із загальної кількості завершених у поточному році 

 2  

 80,0  100,0 відс.  

 Рішення 
 Вчених рад 

 науково-дослідних 

 установ 

 та їх звіти 

 100,0 Частка аспірантів, які  захистили дисертацію від тих, що 

закінчили аспірантуру 

 100,0  3  

 100,0  100,0 відс.  

 Внутрівідомча 

 звітність 

 122,0  100,0 Частка проведених(від запланованих на рік) наукових семінарів, 

конференцій 

 4  



№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 6,0 од. Мережа установ НАПрНУ Кількість установ  1   6,0 

од. Штатні розписи установ Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019  2   317,0 

 317,0 од. Штатні розписи установ Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020  3   317,0 

 317,0 од. Штатні розписи установ Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021  4   317,0 

 317,0 од. Штатні розписи установ Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по 

категоріям працівників 

 5   317,0 

 251,0 од. Штатні розписи установ - дослідники  6   251,0 

 41,0 од. Штатні розписи установ - спеціалісти  7   41,0 

 9,0 од. Штатні розписи установ - техніки  8   9,0 

 16,0 од. Штатні розписи установ - робітники  9   16,0 

 1,0 од. Постанова 

Комітету 

з державних 
премій 

України 

в галузі 

науки і  

техніки 

Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету 

Міністрів України 

 10   1,0 

 36,0 од. Тематичний  

план 

Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі які 

здійснюються за пріоритетними напрямами 

 11   35,0 

 37,0 осіб Заключені 

 договори 

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від 

виробництва 

 12   37,0 

 35,0 осіб Заключені 

 договори 

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 

виробництва 

 13   35,0 

 3,0 осіб Заключені 

 договори 

Середньорічна кількість докторантів  14   3,0 

продукту 

 11,0 од. Тематичний  

план та звіт про  

його виконання 

Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними 

напрямами, які завершуються у поточному році 

 1   5,0 

 11,0 од. Тематичний  

план та звіт про  

його виконання 

Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними 

напрямами, які впроваджуються у поточному році 

 2   5,0 

 30,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

Кількість опублікованих монографій і підручників, науково- 

практичних посібників 

 3   29,0 

 28,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

Кількість виданих збірників наукових праць та  коментарів 

законодавства 

 4   27,0 

 355,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

Кількість опублікованих наукових статей  5   350,0 

 35,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

Кількість розроблених  проектів нормативно-правових актів  6   35,0 



 2,0 осіб Заключені  

договори 

Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчать 

навчання у поточному році 

 7   2,0 

 2,0 осіб Рішення Вчених рад 
науково-дослідних 

 установ 

Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які планують 

захистити дисертацію 

 8   2,0 

 91,0 од. План, заключені договори та 

акти 

виконаних робіт 

Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг  9   91,0 

 63,0 од. Заключені договори Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних 

досліджень 

 10   63,0 

 3,0 од. План та щорічні  звіти  

науково-дослідних установ, 

договори 

Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації 

основної діяльності наукових установ 

 11   3,0 

 17,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 
підвідомчих 

науково-дослідних установ 

Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, 

круглих столів, полілозів 

 12   16,0 

 1,0 од. Постанова  
Комітету  

з державних 

 премій України  

в галузі науки і техніки 

Кількість стипендій, які отримують молоді вчені  13   1,0 

 95,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

Кількість наданих науково-експертних висновків до 

законопроектів 

 14   90,0 

 36,0 од. План та звіт про основні 

підсумки діяльності 

Кількість розроблених наукових концепцій, теорій, доктрин  15   35,0 

ефективності 

 756,7 тис.грн. Внутрівідомча звітність. Середні витрати на виконання  1-го фундаментального 

дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямами 

 1   725,8 

 33 010,8 грн. Внутрівідомча звітність Середні витрати на  навчання 1-го  аспіранта з відривом від 

виробництва 

 2   30781,1 

 2 115,5 грн. Внутрівідомча звітність. Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для 

одного молодого вченого на місяць 

 3   1964,9 

 30 366,7 грн. Внутрівідомча звітність Середні витрати на навчання 1 докторанта  4   28300,0 

 23,9 тис.грн. Внутрівідомча звітність Середні витрати на проведення 1 судово-експертного та 

експертно-оціночного дослідження 

 5   22,3 

 10,7 тис.грн. Внутрівідомча звітність Середні витрати на виконання договору для забезпечення 

організації основної діяльності наукових установ 

 6   10,0 

 6 235,2 грн. Внутрівідомча звітність. Середні витрати на проведення 1 інформаційно-аналітичної 

послуги 

 7   5814,3 

 17 357,1 грн. Внутрівідомча звітність. Середні витрати на навчання 1 аспіранта без відриву від 

виробництва 

 8   16185,7 

якості 

 30,6 відс. Зведений  

тематичний  

план та звіт про 

його виконання 

Частка завершених у поточному році фундаментальних 

досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки від загальної кількості 

досліджень 

 1   14,3 

 100,0 відс. Зведений тематичний план 

та звіт про їого виконання 

Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі 

які виконувались за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки із загальної кількості завершених у поточному році. 

 2   100,0 
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 100,0 відс. Рішення Вчених рад 

науково-дослідних установ 

та їх звіти 

Частка аспірантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили 

аспірантуру 

 3   100,0 

 100,0 відс. Внутрівідомча звітність Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, 

конференцій 

 4   100,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2016 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 
спеціальний фонд 

2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 

загальний  

фонд 
спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  11 664,1  1 182,6  16 865,6  676,4  18 632,1  924,1  20 617,6  1 006,0  22 110,2  1 078,8 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  389,8  211,3  233,4  254,1  272,5 

3. Премії  579,5  312,7  525,1  571,6  613,0 

4. Матеріальна допомога  4,4  8,3  9,0  9,7 

ВСЬОГО  12 053,9  17 076,9  18 865,5  1 762,1  993,5  1 457,5  20 871,7  22 382,7  1 586,6  1 701,5 

 1 762,1  993,5  1 457,5 X X X X X  1 586,6  1 701,5 в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 

враховані також у спеціальному фонді 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2019 рік  

13 14 

2020 рік  

15 16 

2016 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2017 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2018 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 129,00   251,00   129,00   251,00   129,00   251,00   129,00   129,00   239,00   239,00   113,50   129,00   242,00   243,00  Дослідники  1  

 8,00   9,00   8,00   9,00   8,00   9,00   8,00   8,00   19,00   19,00   8,50   8,00   19,00   20,00  Техніки  2  

 16,00   37,00   16,00   37,00   16,00   37,00   16,00   16,00   40,00   40,00   21,00   16,00   42,00   42,00  Допоміжний персонал  3  

 3,00   20,00   3,00   20,00   3,00   20,00   3,00   3,00   19,00   19,00   3,00   3,00   19,00   20,00  Інші працівники  4  

 156,00   317,00   156,00   317,00   156,00   317,00   156,00   156,00   317,00   317,00   146,00   156,00   322,00   325,00  Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X  156,00   156,00   156,00   156,00   156,00   146,00   156,00  

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2018 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2017 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2016 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках 

(тис. грн.) 



10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2019 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2020 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у  2017 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки 

   У звітному періоді (2016р) наукова діяльність академії за цією прогамою здійснювалась відповідно до "Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року", затверджених постановою КМУ від 7 вересня 2011 року №942, Середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 3 квітня 2017 року №275-р, Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук 2014-2018 роки, затверджених постановою Президії НАН України від 20.12.20136 №179, Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020рр, визначених постановою Загальних зборів НАПрНУ від 3 березня 2016 року №4-16 та 

Зведеного плану науково-дослідних установ НАПрНУ на 2018 рік, затвердженого постановою президії НАПрНУ від 3 липня 2017 року № 103/4. 

  

   Результатами цієї діяльності у звітному році стало отримання нових важливих знань щодо закономірностей становлення правової держави в Україні, як правової 

держави, розвитку держави і права, особливостей розвитку окремих галузей національної правової системи, її адаптації до європейських стандартів. 

   Протягом звітного року установи академії досліджували 35 фундаментальних тем . Слід зазначити, що у 2016р завешено дослідження 12-ти фундаментальних 

темї.Мета діяльності академії, стратегічні цілі, завдання та показники продукту цієї бюджетної програми, затвердженої паспортом були повністю досягнуті. Так, у 

межах проведення досліджень за фундаментальними темами розробляються 35 наукових концепцій, теорій та доктрин ( по 12 завершеним темам розроблено 12 

цілісних наукових теорій).  

   Також за рахунок спеціального фонду проведено 64 судово-експертних та експертно-оціночних досліджень, надано 153 інформаційно-аналітичних послуги (всього 

разом 217 робіт). 

       Зокрема, у 2016 році в результаті дослідження 35 фундаментальних тем, з яких 12 завершуються, очікується отримання нових знань у галузі держави і права, які 

знайдуть відображення у 27 од. монографії, підручників, науково-практичних посібників, 28 збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і 

тез,345 наукових статтях, організації та проведенні 16 наукових конференцій та семінарів, 35 розроблених законопроектів. 

   У 2017 році планується розпочати дослідження 16 нових фундаментальних тем та продовжити дослідження 19 фундаментальних тем. 

Внаслідок дослідження 35 фундаментальних тем, з яких 16 завершуються, очікується отримання нових знань у галузі держави і права, які знайдуть відображення у 31 

од. монографії, підручників, науково-практичних посібників, 22 збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез, 378 наукових статтях, 

організації та проведенні 11 наукових конференцій та семінарів, 35 розроблених законопроектів. 

   У 2018 році планується продовження роботи з розпочатих наукових досліджень та розпочати дослідження 12 нових фундаментальних тем. 

Внаслідок дослідження 35 фундаментальних тем, з яких 1 завершуються, очікується отримання нових знань у галузі держави і права, які знайдуть відображення у 29 

од. монографії, підручників, науково-практичних посібників, 27 збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез, 346 наукових статтях, 

організації та проведенні 16 наукових конференцій та семінарів, 35 розроблених законопроектів, кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів 

91. 

   У 2019 році внаслідок дослідження 35 фундаментальних тем, з яких 5 завершуються, очікується отримання нових знань у галузі держави і права, які знайдуть 

відображення у 29 од. монографії, підручників, науково-практичних посібників, 27 збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез, 350 

наукових статтях, організації та проведенні 16 наукових конференцій та семінарів, 35 розроблених законопроектів. 

   У 2016 році  в аспірантурі інститутів НАПрН України за рахунок коштів державного бюджету навчалося 5 осіб. У звітному році закінчили навчання в аспірантурі 2 

особи. 3 аспіранти, які закінчили аспірантуру у попередні роки, успішно захистили кандидатські дисертації,Усі аспіранти розподілені на роботу в інститутах на 

посадах молодших наукових співробітників, 3 аспіранти з тих, які завершили навчання у попередні роки, успішно захистили кандидатські  



дисертації. також в докторантурі навчається одна особа. 

   У 2017 році  в аспірантурі інститутів НАПрН України за рахунок коштів державного бюджету навчатиметься 6 осіб, з яких закінчать навчання в аспірантурі 5 осіб. 

Також в докторантурі навчатиметься одна особа. 

   У 2018 році  в аспірантурі інститутів НАПрН України за рахунок коштів державного бюджету навчатиметься 5 осіб, з яких закінчать навчання в аспірантурі 5 осіб. 

Також в докторантурі навчатиметься одна особа, яка наприкінці року завершить навчання. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році 
(тис. грн.) 

 14 854,4 Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм 

 14 861,1  14 854,4 2281 

 14854,4 ВСЬОГО  14 861,1  14854,4 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2017 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2018 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2018 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках 

 21 194,7  23 335,5 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 

 21 194,7  23 335,5 

 21 194,7  23 335,5  23 335,5 ВСЬОГО  21 194,7 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках 

(тис. грн.) 

2281 Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм 

 14 861,1  14 854,4  0,0 



 

 

ВСЬОГО  14 861,1  14 854,4  0,0 

№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду  

 10 043,9  Постанова КМУ від 30.08.2002р №1298 "Про 

оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ,закладів та  

організацій окремих галузей бюджетної сфери" 

(зі змінами), постанова Президії НАПрН 
України від 30.06.2011р №78/13 "Про умови 

оплати праці працівників наукових установ 

НАПрН України. 

  Підпункт 3.1, 3.2, 3.3.  1   28 909,4 Скорочення  заробітної плати працівників.  18 865,5 

 2 377,1 Постанова КМУ від 30.08.2002р №1298 "Про 

оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ,закладів та  

організацій окремих галузей бюджетної сфери" 

(зі змінами), постанова Президії НАПрН 

України від 30.06.2011р №78/13 "Про умови 

оплати праці працівників наукових установ 

НАПрН України. 

Підпункт 3.1, 3.2, 3.3.  2   6 527,5  Скорочення нарахування на заробітну плату.  4 150,4 

 790,1  Постанова Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг від 

05.05.2016р №782 "Про внесення змін до деяких 

постанов НКРЕКП". 

Пункт1  3   790,1  Відключення теплопостачання, електроенергії, водовідведення. 

 38,2  Постанова КМУ від 12.07.2004р №882 

"Питання стипендіального забезпечення." 

 4   345,4  307,2 

 323,6 Розпорядження КМУ від 21.12.2001р №591-р 
"Про заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази наукових установ та 

вищих навчальних закладів." 

 пункт 2  5   336,0 Збільшувати надходження по спеціальному фонду (власні надходження).  12,4 

ВСЬОГО  36 908,4  23 335,5  13 572,9 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році 

 У 2018 році бюджетні зобовязання будуть виконуватись згідно  затверджених асигнувань та кошторисів видатків наукових установ. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році 

Відповідно до Бюджетного кодексу України та п.п. 1,4,8,10,11,13,14,19,28,35 постанови КМУ від 28.07.2003р №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися бюджетними науковими установами" та згідно зі Статутами наукові установи можуть займатися господарчою діяльністю, в результаті якої 

можуть мати власні надходження (спеціальні кошти), а саме: доходи за виконання госпдоговірних робіт, благодійні внески, гранти ( у тому  




