
15 квітня 2005 року о 1500 у Великому конференц-залі НАН України (вул. Володимирська, 

55)  відбудеться публічне представлення звіту Національної академії наук України про використання коштів 

Державного бюджету України у 2004 році. 

 Звіт Національної академії наук України про використання коштів Державного 

бюджету України за 2004 рік 

         Національна академія наук України згідно з чинним законодавством є вищою державною науковою 

організацією України, що організовує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших 

проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук. Всього на цей час в НАН України діють 197 

бюджетних установ та організацій, а також 51 організація і підприємство дослідно-виробничої бази. Загальна 

кількість працюючих в Академії за станом на 01.01.05 складає 43471 чол., в тому числі 15908 наукових 

працівників, серед яких 2418 докторів наук та 7791 кандидат наук. 

  

         Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” затверджено показники бюджетного 

фінансування Національної академії наук України загальним обсягом 983816,3 тис.грн., у тому числі за 

загальним фондом – у сумі 709902,2 тис.грн., за спеціальним фондом – у сумі 273914,1 млн.грн. Зазначені 

кошти спрямовувалися на забезпечення статутної діяльності НАН України за 16 бюджетними програмами. 

         У 2004 році до НАН України з усіх джерел фінансування надійшло 935128,0 тис.грн. Питома вага 

загального обсягу бюджетного фінансування на одного працівника в установах Академії становила у 2004 році 

25,09 тис.грн. проти 16,44  тис.грн. у 2003 році. 

         Із загального фонду бюджету Академію було профінансовано в обсязі 692330,3 тис.грн., що склало 97,5% 

від планових річних показників.  

         Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного бюджету, бюджетні установи та 

організації Академії самостійно отримали у 2004 році (спеціальний фонд бюджету) 242797,7 тис.грн., що 

склало 26,0% загального обсягу надходжень. Порівняно з 2003 роком  сума надходжень за спеціальним фондом 

бюджету зросла на 53,935 млн.грн., або на 28,6%. 

Спеціальний фонд бюджету НАН України у 2004 році формувався згідно з чинним законодавством за 

рахунок таких надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

функціональними повноваженнями (проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за 

рахунок власних коштів організацій- замовників; проведення наукової експертизи; розробка програмних 

продуктів для науково-дослідних, освітніх та інших цілей); надходження від господарської та виробничої 

діяльності; плата за надання в оренду майна; за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, 

гранти та дарунки, кошти для виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб). 

У 2004 році загальні касові видатки Академії склали 926771,6 тис.грн. При цьому видатки загального 

фонду бюджету становили 687405,6 тис.грн., спеціального фонду – 239366,0 тис.грн. (зведені відомості про 

витрачання коштів Державного бюджету у 2004 році в розрізі бюджетних програм наведені у таблиці).  

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї було витрачено 530797,2 тис.грн., або 57,3% всіх 

видатків. Причому, якщо у загальному фонді частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями становила 

66,3% (455872,5 тис.грн.), то у спецфонді – 31,2% (74924,7 тис.грн.).     

         На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг використано 142955,1 тис.грн. (15,4%). На 

це пішло 7,8% загального та 37,3% спеціального фонду. 

         10579,7 тис.грн. (1,1%) було витрачено на відрядження (0,6% загального та 2,7% спецфонду). 

         На оплату комунальних послуг установи Академії витратили 45843,9 тис.грн. (4,9%).  

На придбання обладнання установами та організаціями Академії було витрачено 87880,3 тис.грн. 

(9,5%), з яких 69668,4 тис.грн. коштів загального і 18211,9 тис.грн. спеціального фонду бюджету.  

         На фінансування капітальних ремонтів і реконструкцій установ та організацій НАН України було 

витрачено 34794,0 тис.грн. (3,7% всіх видатків). 



         Витрачання бюджетних коштів здійснювалось для забезпечення наступних напрямів роботи Академії. 

  

         1. Фундаментальні дослідження наукових установ  Національної академії наук України.  

         За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено виконання  1845 тем 

фундаментальних науково-дослідних робіт (далі - НДР), з яких 478 тем завершено. Середні витрати на 

фінансування однієї теми фундаментальних досліджень за загальним фондом становили у 2004 році 203,9 

тис.грн. 

         У рамках цієї бюджетної програми отримано низку результатів, які стали вагомим внеском у розвиток 

сучасних розділів природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Зокрема, вперше у світовій практиці 

реалізовано генерацію електричним струмом когерентних акустичних фононів у напівпровідникових 

надгратках, відкрито новий клас термоелектричних пористих матеріалів, встановлено одне з кращих на цей час 

у світі обмежень на масу нейтрино, розроблено методи ідентифікації чужинної ДНК і на цій основі – 

визначення генетично модифікованих компонентів у рослинних і харчових продуктах, створено багатоканальні 

масиви хеморезистивних полімерних сенсорів, які здатні розділяти полярні та неполярні/малополярні 

розчинники. Фахівцями НАН України соціогуманітарного профілю розроблено секторальні макроекономічні 

моделі на базі теорії ендогенного зростання, підготовлено проект Концепції  демографічного розвитку України 

на 2005-2015 рр. 

         Подальшого розвитку набуло застосування програмно-цільових методів і конкурсних засад при 

формуванні тематики наукових досліджень. Тривало виконання сформованих відділеннями НАН України у 

2002 році 13 програм  фундаментальних досліджень та  трьох комплексних програм фундаментальних 

досліджень, а саме: “Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології”, “Дослідження в галузі 

сенсорних систем та технологій”, “Демографія та проблеми людського розвитку”. В рамках цих програм 

наукових досліджень отримано низку перспективних розробок.  

         За результатами виконаних фундаментальних досліджень опубліковано 836 монографій та підручників і 

21751 стаття у наукових виданнях. 

  

          2. Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки.  

          За рахунок коштів загального фонду державного бюджету проводились дослідження за 934 темами 

прикладних НДР, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, з яких 350 

завершено . Середні витрати на фінансування однієї теми прикладних досліджень за загальним фондом 

становили у 2004 році 138,0 тис.грн. 

Серед результатів, отриманих за цією бюджетною програмою, слід відзначити такі. Створено перші 

вітчизняні суперкомп’ютерні системи з кластерною архітектурою, орієнтовані на вирішення найважливіших 

для України задач економіки, техніки, екології, обороноздатності та безпеки, які мають велику і надвелику 

обчислювальну розмірність і потребують швидкісної обробки великих масивів даних. Розроблено принципово 

нову технологію аргоно-дугового зварювання конструкцій із високоміцних титанових сплавів. Запропоновано 

нові електрохімічні процеси вилучення срібла, важких кольорових та розсіяних металів з відходів 

металургійної промисловості. Створено та впроваджено комп’ютерно-експертну систему для моніторингу 

технічного стану лінійної частини, засобів електрохімічного захисту і ізоляційного покриття магістральних 

трубопроводів. Встановлено технологічні режими комплексної переробки стічних вод звалищ твердих 

побутових відходів, отримання питної води із забруднених радіонуклідами вод. Розроблено метод визначення 

кількості десорбованого метану і швидкості його виділення з вугілля за зміною тиску, спосіб зниження 

газовиділення при щитовій виїмці крутих вугільних пластів.  

 На основі виконаних  прикладних досліджень в 2004 році науковими установами НАН України 

впроваджено в різні галузі економіки України понад 2180 новітніх розробок, серед яких передові технології, у 

тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні 

продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин,   методичні рекомендації та методики, стандарти.  

          Поряд з виконанням робіт на замовлення окремих підприємств вченими НАН України у минулому році 

реалізовано 28 високотехнологічних інноваційних проектів, результати яких при широкомасштабному 

впровадженні можуть дати значний економічний ефект та підвищити рівень конкурентоспроможності 

вітчизняного виробництва. 



         З метою активізації в Академії пріоритетних досліджень прикладного характеру сформовано цільові 

комплексні програми з таких актуальних для України напрямів, як забезпечення розвитку мінерально-сиро-

винної бази, розв'язання проблем ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, машин і споруд, безпека праці у 

вугільних шахтах, новітні медико-біологічні проблеми, пов'язані з охороною здоров'я та довкілля, визначення 

соціально-економічних і гуманітарних чинників інноваційного розвитку України.  

  

 3. Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері 

розвитку галузей економіки.  

         Установами НАН України у 2004 році продовжувалось виконання 5 державних цільових програм, 

затверджених Кабінетом Міністрів України, а саме: програми виготовлення образного комп`ютера; 

комплексної науково-технічної програми “Розробка технологій та організація виробництва напівпровідникових 

мікросенсорів,  електронних приладів та систем на їх основі для екологічного моніторингу та 

енергозбереження”; науково-технічної програми “Розробка науково-технічних методів, засобів і 

автоматизованих систем контролю параметрів напівпровідникових матеріалів, структур і приладів”; програми 

забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки; науково-технічної програми „Створення 

нових елементів і пристроїв електронної техніки спеціального призначення для виявлення компонентів 

ракетного палива та вибухових речовин, а також сучасних систем відображення інформації”. 

У рамках реалізації зазначених програм створено  технології та організовано виробництво 

напівпровідникових мікросенсорів, електронних приладів та систем на їх основі для екологічного моніторингу 

та енергозбереження, розроблено науково-технічні методи, засоби і автоматизовані системи контролю 

параметрів напівпровідникових матеріалів, структур і приладів; розроблено високоавтоматизовані методики 

атестації і методи експрес-контролю матеріалів та приладів електронної техніки, що не поступаються за 

своїми  параметрами кращим світовим зразкам.  

За державною науково-технічною програмою “Образний комп‘ютер” успішно виконано комплекс 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, результатом яких стало створення ряду принципово 

нових інформаційних технологій та дослідних і експериментальних зразків наукомістких високотехнологічних 

виробів, підготовлених до серійного виробництва. 

  

4. Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук України. 

         В рамках цієї програми фінансувалися, зокрема, такі напрями діяльності Академії: 

4.1 Підготовка наукових кадрів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2004 році становила 2080 осіб, 

у тому числі  з відривом від виробництва – 1336 осіб (за рахунок загального фонду);  прийом в 

аспірантуру у 2004 році склав 677 осіб (з них з відривом від виробництва - 475 осіб за рахунок загального 

фонду), випуск становив відповідно 572 особи (418 осіб). Середньорічна чисельність докторантів у 2004 році 

становила 138 осіб; за рахунок загального фонду державного бюджету прийом в докторантуру у 2004 році склав 

50 осіб, випуск - 46 осіб. Співробітниками Академії у минулому році захищено 94 докторські та 172 кандидатські 

дисертації. 

 4.2 Випуск друкованої продукції. Видавництво “Наукова думка” НАН України у 2004 році випустило у світ 33 

книги накладом 18,2 тис. примірників; у межах реалізацї проекту “Наукова книга” випущено 28 монографій; 

протягом року Видавничим домом “Академперіодика” НАН України разом з науковими інститутами видано 

158 номерів журналів та міжвідомчих збірників, вийшло 25 книжкових видань обсягом близько 400 обл.-вид. 

арк. і тиражем 7320 примірників. За напрямом “енциклопедичні видання” вийшли з друку 1-й том 

“Енциклопедії історії України” накладом 5 тис. прим., 6-й том “Юридичної енциклопедії” накладом 30 тис. 

прим., 2-3 томи “Енциклопедії Сучасної України” накладом по 5 тис. прим. кожний; випущено 10 тис. 

примірників лазерного диска з інтегрованої лексикографічною системою “Словники України”. 

4.3 Проведення реставраційно-ремонтних робіт пам’яток історії та культури. Проведено 

реставраційні роботи на 5 об’єктах, які віднесено до Державного реєстру національного надбання України: 

здійснено ремонт мостів, алей, павільйонів, площадок та відновлення паркових насаджень Національного 

дендрологічного парку „Софіївка” НАН України.  

          4.4 Матеріально-технічне забезпечення досліджень. Вперше за останні 15 років НАН України отримала 

можливість централізовано закупити імпортне наукове обладнання на суму 40 000 тис. грн.  Відповідно до 



статті 104 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 29.04.04 №274-р Національна академія наук України централізовано закупила 19 унікальних 

імпортних наукових приладів для 17 установ НАН України. Зараз всі прилади встановлені в установах і на їх 

базі створюються центри колективного користування. 

         

        5. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАН України. 

         5.1 Утримання наукових об’єктів, що становлять національне надбання. 

У віданні Національної академії наук України у 2004 році знаходилися 26 наукових об’єктів, 

включених до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.  

         Протягом року за рахунок бюджетних надходжень (7989,5 тис.грн.) збережено і забезпечено належне 

функціонування усіх 26 об’єктів, зокрема колекцій мікроорганізмів, грибів, рослин та тварин, наукових 

фондових та експозиційних природничих колекцій, колекцій ліній тканин людини і тварин, архівних фондів, 

історичних колекцій, ядерно-фізичних та астрономічних установок. 

         5.2 Проведення наукових конференцій і виставок. 

         У 2004 році в межах видатків за зазначеною бюджетною програмою установами НАН України було 

проведено 16 крупних наукових форумів (конференцій, симпозіумів, семінарів, з’їздів) та взято участь у роботі 

або організовано 9 виставок. В цілому за рахунок власних коштів установами НАН України у минулому році 

організовано проведення понад 200 наукових конференцій. 

         5.3 Передплата іноземної наукової літератури. 

За рахунок фінансування за цією бюджетною програмою Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського НАН України здійснювала передплату іноземних періодичних видань (наукових журналів) 

для 103 наукових установ НАН України за 398 найменуваннями на суму 4481,4 тис. грн. 

  

6. Збереження та розвиток садово-паркового комплексу „Феофанія”.  

         Для розвитку біологічних досліджень в Україні у 2004 році створено Науковий центр екомоніторингу та 

біорізноманіття мегаполісу НАН України,  який буде діяти на базі заповідного господарства 

„Феофанія”,  об’єднуючи зусилля установ біологічного профілю щодо проведення і координації 

досліджень екологічного стану міст, вивчення особливостей функціонування заповідних територій в 

умовах великих міст та розроблення заходів з охорони, збереження та відновлення природного 

біорізноманіття мегаполісів, та стане центром колективного користування науковими приладами для 

проведення біологічних досліджень. 

Згідно з проектом, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

08.09.04 №654-р “Про затвердження ескізного проекту реконструкції та благоустрою парку -

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення „Феофанія”, у 2004 році 

виконано роботи з благоустрою та реконструкції парку (виконано, зокрема, огородження території, 

прокладено інженерні мережі, автодороги та пішохідні доріжки, пробурено артезіанські свердловини, очищено 

озера). 

  

         7. Здійснення протизсувних робіт та реконструкція купольної і секційної оранжерей на території 

Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України.   

        За рахунок асигнувань, передбачених за цією програмою, замінені огороджувальні 

конструкції купольної оранжереї на безпечне та енергозберігаюче покриття (полікарбонатні 

пакети з кріпленням із фасадних алюмінієвих конструкцій), закуплені та змонтовані 

кондиціонери, встановлена вентиляційна система для секційних оранжерей, виконані великі 

обсяги будівельних і спеціальних робіт у секційних оранжереях.  



  

Перший віце-президент- 
головний вчений секретар 
Національної академії наук України 
академік НАН України                                                         А.П.Шпак 

  

Звіт про використання коштів Державного бюджету України 

Національною академією наук України за 2004 рік 

6540000 Національна академія наук України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 709902,2 687405,6 273914,1 239366,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 597560,0 581805,5 244916,2 214182,3 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
338996,4 338481,0 63962,4 56822,6 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
120483,1 117391,5 21403,4 18102,1 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

61550,1 53730,6 99996,9 89224,5 

1140 Видатки на відрядження 5157,4 4208,0 8148,2 6371,7 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
30380,8 29819,3 19475,6 16024,6 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
32925,0 30198,7 30511,0 26643,2 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
8067,2 7976,4 1418,7 993,6 

2000 Капітальні видатки 112342,2 105600,1 28997,9 25183,7 

6541020 Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 20467,2 19624,3 3255,3 3103,1 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 20287,2 19444,5 1254,0 1108,3 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
16007,9 15595,0 0,4 0,4 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
1884,6 1514,3 0,2 0,1 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

1698,7 1641,0 452,8 403,7 

1140 Видатки на відрядження 175,0 175,0 34,9 22,5 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
120,0 118,2 51,4 49,8 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
250,0 250,0 102,0 102,0 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
151,0 151,0 612,3 529,8 

2000 Капітальні видатки 180,0 179,8 2001,3 1994,8 

6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ НАН України 



Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 383092,1 376178,8 212798,2 185889,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 376199,7 371872,8 192988,4 169184,6 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
247577,4 247537,9 49301,8 44090,0 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
90761,5 88850,9 16494,3 13941,9 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

8467,6 6920,6 80873,0 72409,4 

1140 Видатки на відрядження 1463,4 1218,5 6532,0 5090,1 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
26020,3 25675,3 14841,6 12063,3 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
1215,4 983,2 24168,2 21153,3 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
694,1 686,4 777,5 436,6 

2000 Капітальні видатки 6892,4 4306,0 19809,8 16704,4 

6541040 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 136746,1 128851,9 47699,8 42440,5 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 119926,6 114381,5 43377,6 38478,3 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
59598,2 59538,5 12196,2 10514,2 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
22008,9 21262,6 4142,8 3465,7 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

22600,1 19010,6 16508,2 15106,5 

1140 Видатки на відрядження 2140,0 1568,4 1270,2 990,3 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
1566,7 1519,7 3701,4 3440,0 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
11376,7 10853,8 5529,9 4934,4 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
636,0 627,9 28,9 27,2 

2000 Капітальні видатки 16819,5 14470,4 4322,2 3962,2 

6541050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових 

програм у сфері розвитку галузей економіки 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 17554,7 16180,4 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 16554,7 15349,7 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
2035,3 2035,3     

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
752,8 727,6     

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 
2487,1 2298,0     



оплата послуг та інші 

видатки 
1140 Видатки на відрядження 102,0 49,6     
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
245,8 229,1     

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
10931,7 10010,1     

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 1000,0 830,7     

6541060 Фінансова підтримка технічного забезпечення НАН України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 75926,4 71704,5 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 26032,7 22709,9 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
2131,9 2131,9     

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
783,4 761,5     

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

11839,4 9621,1     

1140 Видатки на відрядження 39,5 38,6     
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
445,0 436,3     

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
4398,5 3386,3     

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
6395,0 6334,2     

2000 Капітальні видатки 49893,7 48994,6     

6541070 Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчому таборі “Каштан” 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 600,0 600,0 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 600,0 600,0 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
        

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
        

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

        

1140 Видатки на відрядження         
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
        

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
600,0 600,0     

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки         

6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напрямку вищими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації 
Код 

економічної 
Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено Касові видатки Затверджено Касові 



класифікації 

видатків 
кошторисом на 

рік 
кошторисом на 

рік 
видатки 

  Видатки - всього 1251,1 1233,3 87,0 65,3 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 1251,1 1233,3 80,9 64,8 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
258,3 258,3 27,0 22,6 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
97,2 95,2 10,0 8,9 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

20,0 20,0 41,1 32,6 

1140 Видатки на відрядження 18,0 18,0 2,8 0,7 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
9,5 8,3     

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
657,0 656,6     

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
191,1 176,9     

2000 Капітальні видатки     6,1 0,5 

6541090 Методичне забезпечення викладання народознавства та української мови як 

іноземної Міжнародною школою українистики 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 108,0 107,4 44,4 15,8 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 108,0 107,4 42,4 15,2 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
66,9 66,9 7,0   

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
25,0 24,7 2,6   

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

14,5 14,5 22,6 8,5 

1140 Видатки на відрядження         
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
1,6 1,3     

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
    10,2 6,7 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки     2,0 0,6 

6541100 Медичне обслуговування працівників НАН України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 7601,4 7491,5 261,3 178,8 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 7151,4 7041,6 185,8 148,9 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
3121,7 3121,7 35,0 34,7 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
1155,0 1155,0 13,0 13,0 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

2378,3 2375,9 132,6 96,3 



1140 Видатки на відрядження 6,9 6,9 1,8 1,5 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
477,5 374,7 2,7 2,7 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
12,0 7,4 0,7 0,7 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 450,0 449,9 75,5 29,9 

6541130 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАН України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 14302,5 14261,8 230,6 154,5 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 13772,0 13731,5 220,6 150,8 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
2135,5 2135,4 45,0 41,4 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
788,3 784,3 16,5 15,3 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

8844,4 8821,3 129,1 76,5 

1140 Видатки на відрядження 145,4 138,8 1,5 0,4 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
800,4 795,1 28,5 17,2 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
1058,0 1056,6     

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 530,5 530,3 10,0 3,7 

6541140 Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ІПБ АЕС 

НАН України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 8698,2 8469,9 9537,5 7519,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 8698,2 8469,9 6766,5 5031,4 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
4109,6 4109,6 2350,0 2119,3 

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
1518,9 1518,9 724,0 657,2 

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

1358,1 1219,9 1837,5 1091,0 

1140 Видатки на відрядження 1025,0 965,9 305,0 266,2 
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
560,9 560,9 850,0 451,6 

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
125,7 94,7 700,0 446,1 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки     2771,0 2487,6 

6541160 Сейсмічні та геофізичні спостереження 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 



  Видатки - всього 1893,3 1799,1 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 1887,2 1796,2 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
1179,0 1175,8     

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
427,0 419,9     

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

125,9 83,7     

1140 Видатки на відрядження 32,2 26,4     
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
123,1 90,4     

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
        

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 6,1 2,9     

6541170 Збереження та розвиток садово-паркового комплексу “Феофанія” 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 29761,2 29654,7 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 5091,2 5067,2 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
774,7 774,7     

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
280,5 276,6     

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

1716,0 1704,0     

1140 Видатки на відрядження 10,0 1,9     
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
10,0 10,0     

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
2300,0 2300,0     

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 24670,0 24587,5     

6541800 Реконструкція лабораторного корпусу та господарських споруд УкрНДМІ 

НАН України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 5000,0 5000,0 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
        

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
        

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

        

1140 Видатки на відрядження         
1160 Оплата комунальних послуг         



та енергоносіїв 
1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
        

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 5000,0 5000,0     

6541810 Реконструкція корпусу Міжгалузевого науково-технічного центру НАН 

України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 1600,0 1000,0 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
        

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
        

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

        

1140 Видатки на відрядження         
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
        

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
        

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 1600,0 1000,0     

6541820 Здійснення протизсувних робіт та реконструкція купольної і секційної 

оранжерей на території Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН 

України 
Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на 

рік 
Касові видатки 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Касові 

видатки 

  Видатки - всього 5300,0 5248,0 0,0 0,0 
  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 
1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
        

1120 Нарахування на заробітну 

плату 
        

1130 Придбання предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

        

1140 Видатки на відрядження         
1160 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
        

1170 Дослідження і розробки, 

державні програми 
        

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
        

2000 Капітальні видатки 5300,0 5248,0     

  



  

 


