XIII. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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 ст. 22 Бюджетного кодексу
України академію визначено головним розпорядником бюджетних
коштів.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
затверджені видатки для НАПрН України загальним обсягом
44725,3 тис. грн.
За підсумками 2019 року академія профінансована з Державного бюджету в обсязі 44725,3 тис. грн., що складає 100 % від планових річних показників.
Крім того наукові установи академії самостійно отримали
у 2019 році по спеціальному фонду бюджету 7900,2 тис. грн., що
склало 17,7 % від загального обсягу надходжень.
Середньорічна чисельність працюючих у бюджетних установах
НАПрН України у звітному році становила 374 осіб.
Кошти, що були визначені Державним бюджетом України
у 2019 році за загальним та спеціальним фондом, спрямовувалися
на виконання 2-х бюджетних програм.
Державним бюджетом України на 2019 рік видатки на виконання програми КПКВ 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» були затверджені у сумі 38290,2 тис. грн., у тому числі видатки загального
фонду – 30759,1 тис. грн., спеціального фонду – 7531,1 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581040 у 2019 році склали 37509,0 тис.
грн., у тому числі видатки загального фонду – 30759,1 тис. грн.,
спеціального фонду – 6749,9 тис. грн.
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Державним бюджетом України на 2019 рік видатки на виконання програми КПКВ 6581020 «Наукова і організаційна діяльність
президії Академії правових наук України» були затверджені у сумі
15862,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –
13966,2 тис. грн., спеціального фонду – 1896,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581020 у 2019 році склали
15071,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –
13877,1 тис. грн., спеціального фонду – 1193,9 тис. грн.
В цілому видатки по Академії за 2019 рік склали 52580,0 тис.
грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 44636,2 тис. грн.
і спеціального фонду 7943,8 тис. грн.
Кошти було витрачено на:
– виплату заробітної плати з нарахуваннями – 42541,5 тис.
грн., або 81 % всіх видатків, у тому числі по загальному фонду –
38235,0 тис. грн. і по спеціальному фонду – 4306,5 тис. грн.;
– придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг –
2899,9 тис. грн. або 5,5 % всіх видатків, у тому числі по загальному
фонду – 625,3 тис. грн і по спеціальному фонду – 2274,6 тис. грн.;
– відрядження – 159 тис. грн або 0,3 % всіх видатків, у тому
числі по загальному фонду – 62,5 тис. грн і по спеціальному фонду – 96,5 тис. грн ;
– оплату комунальних послуг – 1410,8 тис. грн. або 2,7 % всіх
видатків, у тому числі по загальному фонду – 576,9 тис. грн. і по
спеціальному фонду – 833,9 тис. грн.;
– виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам – 5207,7 тис. грн. або 9,9 % всіх
видатків, у тому числі по загальному фонду – 5136,1 тис. грн. і по
спеціальному фонду – 71,6 тис. грн.;
– сплата податків до бюджету – 182,1 тис. грн. або 0,3 %, у тому
числі по загальному фонду – 0,4 тис. грн., по спеціальному фонду –
181,7 тис. грн.;
– придбання обладнання – 179,0 тис. грн. або 0,3 % по спеціальному фонду.
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Поточні видатки

Оплата праці працівників з нарахуваннями на оплату праці

Використання товарів і послуг

Видатки на відрядження

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв

Інші поточні видатки

Соціальне забезпечення

Капітальні видатки

2110,2120

2210,2240

2250

2270

2800

2700

3000

В тому числі:

Видатки – всього

Показники

–

5136,1

1,1

647,6

66,2

626,4

38247,9

44725,3

44725,3

Затверджено
кошторисом
на рік

–

5136,1

0,4

576,9

62,5

625,3

38235,0

44636,2

44636,2

Касові
видатки

Загальний фонд

Таблиця № 1
(тис.грн.)

346,8

71,6

216,5

1168,8

143,6

2850,2

4629,6

9080,3

9427,1

Затверджено
кошторисом
на рік

179

71,6

181,7

833,9

96,5

2274,6

4306,5

7764,8

7943,8

Касові /
видатки

Спеціальний фонд

Національна академія правових наук України

2000

6580000
Код економічної класифікації видатків

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України
Національною академією правових наук України за 2019 рік

Звіт про наукову діяльність Національної академії правових наук України у 2019 році

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

6581040

ВСЬОГО

Наукова і організаційна діяльність
Президії Національної академії
правових наук України

Найменування
бюджетної програми

6581020

Код
економічної
класифікації
видатків

44725,3

30759,1

13966,2

Затверджено
кошторисом
на рік

44636,2

30759,1

13877,1

Касові
видатки

Загальний фонд

9427,1

7531,1

1896,0

Затверджено
кошторисом
на рік

7943,8

6749,9

1193,9

Касові
видатки

Спеціальний фонд

Таблиця № 2
( тис. грн.)
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