
Додаток 1 
до Положення про порядок конкурсного 
відбору та звітності за науковими 
проектами установ ССГН НАН України 

 
 

Запит на фінансування  
наукового проекту в 20__ році 

 
1. Назва програми  __________________________________________________ 

2. Назва проекту ____________________________________________________                         

3. Установа-виконавець ________________________________________________ 

4. Керівник проекту:  

ПІБ посада контактні 
телефони 

контактні  
e-mail 

    

 

5. Організація, яка зацікавлена у виконанні проекту (найменування, місцезнаходження, 
номери телефонів) ______________________________________________________ 
 
6. Проблемно-тематичний розділ програми та на виконання якого завдання 
програми спрямований проект (відповідно до концепції програми, умов Конкурсу) 
____________________________________________________________________ 
 
7. Мета проекту _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Обґрунтування необхідності реалізації проекту ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

9. Зміст проекту ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

10. Наукові результати, що очікуються за результатами виконання проекту ____  
_______________________________________________________________________ 
 

11. Прогноз стосовно використання результатів роботи ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

13. Основний науковий доробок та публікації учасників проекту з напряму проекту 
(до 0,3 стор.)_______________________________________________________ 
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12. Призначення проекту (необхідні відмітити) 

□ Для пересічних громадян     □ Для навчальних закладів 

□ Для науково-дослідних    
установ     □ Для центральних органів 

виконавчої влади України 

□ Для державних підприємств, 
організацій     □ Для обласних та районних 

державних адміністрацій 

 □ Для законодавчої влади 
України   

  
14. Обсяг необхідного фінансування __________________тис. грн. 

 
ПЛАНОВА  КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ  ВАРТОСТІ  ПРОЕКТУ 

 

 

 

 
Керівник установи    ________________    (розшифровка) 
                            (підпис)             М.п.                    

Керівник проекту                                          ________________    (розшифровка) 
                                                                            (підпис) 

№ 
п/п 

Найменування 
Сума,  

тис. грн. 
1 Заробітна плата (1111)  
2 Нарахування на заробітну плату (1120)  
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м”який 

інвентар та обмундирування (1131) 
 

4 Оплата послуг (крім комунальних) (1134)  

5 Інші видатки (1135)  

6 Видатки на відрядження (1140)  
7 Оплата теплопостачання (1161)  
8 Оплата водопостачання і водовідведення (1162)  
9 Оплата електроенергії (1163)  
10 Оплата природного газу (1164)  
11 Оплата інших комунальних послуг (1165)  
12 Оплата інших енергоносіїв (1166)  
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм (1171) 
 

14 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(2110) 

 

15 Капітальний ремонт інших об”єктів (2133)  
 Разом 

В тому числі: 
накладні витрати 
% їх до основної заробітної плати 

 


