Звіт про використання коштів Державного бюджету України Національною
академією наук України у 2006 році
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. Усього в НАН України зараз налічується 199 бюджетних
установ та організацій, а також 49 організацій і підприємств дослідно-виробничої бази.
Загальна кількість працюючих в Академії за станом на 01.01.07 становила 43613 чол., у
тому числі 16813 наукових працівників, серед яких 2493 доктори наук та 7996 кандидів
наук.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” затверджені
планові видатки для НАН України за загальним фондом 1196,8 млн.грн. План
бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності НАН України був
визначений у сумі 1150,5 млн.грн.
За рахунок цього бюджетного фінансування Академія в звітному році здійснювала
свою статутну діяльність, зокрема забезпечувала виконання фундаментальних та
прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки,
започаткувала нові та подовжувала дослідження за вже діючими комплексними
науковими програмами міждисциплінарного характеру, розвивала міжнародні науковотехнічні зв’язки, фінансувала виконання інноваційних проектів і перспективних
прикладних розробок. Протягом 2006 року були підвищені на 20,5% посадові оклади
працівників, оновлено парк унікальних наукових приладів та обладнання.
Результати наукових досліджень учених Академії у звітному періоді стали вагомим
внеском у окремі сучасні розділи математики, інформатики, механіки, фізики, астрономії
і радіоастрономії, матеріалознавства, наук про Землю, фізико-технічних проблем
енергетики, хімії та біології, ядерних і радіаційних технологій, техногенно-екологічної
безпеки. У сфері суспільних та гуманітарних наук пріоритетна увага приділялась,
насамперед, дослідженням, пов‘язаним з вирішенням проблем підвищення ефективності
структурних перетворень у національній економіці та її інтеграції у світову економіку,
подолання демографічної кризи, формування громадянського суспільства, національнокультурного відродження України.
В 2006 році вченими Академії видано понад 800 наукових книг, у тому числі 560
монографій. Опубліковано більше 24 тис. статей, з яких майже 4,5 тис. – у провідних
закордонних журналах.
На підприємствах різних галузей народного господарства у 2006 році впроваджено
більш ніж 2000 розробок установ НАН України.
Так, на комбінаті «Криворіжсталь» у промисловому масштабі освоєно нову
нетрадиційну технологію безперервної сортової прокатки, яка дозволяє збільшити число
деформуючих засобів, зменшити зношування валків і простої прокатного стану,
скоротити енерговитрати.
На підприємствах об’єднань «Укрхімтрансаміак» та «Укртранснафта»
впроваджено комп’ютерну експертну систему для поточного моніторингу технічного
стану і забезпечення цілісності магістральних трубопроводів.
Методика аналізу мутантних варіантів генів, які спричиняють розвиток низки
небезпечних захворювань, впроваджується у центрах медичної генетики Києва, Львова,
Донецька та в Криму.

У 2006 році інтенсивно здійснювалися зовнішньоекономічні зв’язки установ НАН
України. Були виконані роботи за 350 контрактами із зарубіжними партнерами, а їх обсяг
порівняно з 2005 роком зріс майже на 30%.
Результатом активної інноваційної діяльності вчених Академії стало збільшення до
близько 600 одержаних патентів на винаходи та корисні моделі, укладання понад 60
ліцензійних угод і контрактів.
Помітні зрушення відбулися в інформаційному забезпеченні наукової діяльності.
Зокрема, почала ефективно використовуватися створена в Національній бібліотеці
України ім. В.І.Вернадського корпоративна система онлайнового доступу до
передплачених ресурсів провідних постачальників світової наукової інформації.
Упродовж минулого року ця система дозволила науковцям провести понад 31 тис.
користувацьких сесій середньою тривалістю близько 30 хв. Завдяки цьому здійснено
більш як 100 тис. пошуків, отримано понад 115 тис. рефератів і 320 тис. повних текстів
публікацій.
Подальшого розвитку набула академічна інформаційно-обчислювальна система.
Побудовано оптоволоконний канал передачі даних за маршрутом Рава-Руська-ЛьвівКиїв-Харків з пропускною спроможністю 2,5 Gbit/sec, створено перший в Україні Грідсегмент, який об’єднує обчислювальні потужності семи інститутів Академії, Київського
національного університету ім. Т.Шевченка та долучений до світової Грід-мережі.
У 2006 році до НАН України з усіх джерел фінансування надійшло 1519,3 млн.грн.,
що на 278,2 млн.грн. більше за надходження минулого року. Питома вага загального
обсягу фінансування на одного працівника в установах Академії склала 39,8 тис.грн.
проти 32,7 тис.грн. у 2005 році (збільшення становить 21,7%).
За підсумками 2006 року Академію з Державного бюджету України (загальний
фонд бюджету) було профінансовано в повному обсязі. Питома вага фінансування за
рахунок загального фонду бюджету у коштах, які отримали установи Академії з усіх
джерел надходжень, становить 78,8%.
Понад асигнування, що були виділені з Державного бюджету, бюджетні установи та
організації Академії самостійно отримали у 2006 році (спеціальний фонд бюджету) 322,5
млн.грн., що склало 21,2% від загального обсягу надходжень. Порівняно з 2005 роком
(277,7 млн.грн.) сума зросла на 44,8 млн.грн. (на 16,1%).
Спеціальний фонд бюджету НАН України у 2006 році формувався за рахунок
таких джерел фінансування:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
функціональними повноваженнями (проведення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт за рахунок власних коштів організацій- замовників; проведення
наукової експертизи; розробка програмних продуктів для науково-дослідних, освітніх та
інших цілей). За цією статтею до установ Академії надійшло 213,954 млн.грн. (66,3% від
загального обсягу надходжень спеціального фонду бюджету);
- надходження від господарської та виробничої діяльності – 22,325 млн. грн.
(6,9%);
- плата за надання в оренду майна – 74,617 млн.грн. (23,1%);
- надходження від реалізації майна – 0,647 млн.грн. (0,2%);
- благодійні внески, гранти та дарунки –8,676 млн.грн. (2,6%);
- кошти для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій
чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ – 2,299 млн.грн. (0,7 %);

У 2006 році касові видатки Академії склали 1508,5 млн.грн. Видатки загального
фонду бюджету – 1195,7 млн.грн., спеціального фонду – 312,8 млн.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї було витрачено 933,5 млн.грн.,
або 61,88% всіх видатків проти 761,1 млн.грн. у 2005 році. Причому, якщо у загальному
фонді частка грошових виплат становила 68,7%, то у спецфонді – 35,4%. Середня
заробітна плата по Академії склала 1493.2 грн. на місяць.
На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг (КЕКВ 1130)
використано 188,9 млн.грн. (12,5%). На це пішло 6,36% загального та 36,1% спеціального
фонду.
16,3 млн.грн. (1,08% всіх видатків) було витрачено на відрядження (0,54%
загального та 3,16% спецфонду).
На оплату комунальних послуг установи Академії витратили 62,0 млн.грн. (4,11%).
На придбання обладнання установами та організаціями Академії було витрачено
129,0 млн.грн. (8,55 %), з яких 107,4 млн.грн. коштів загального і 21,6 млн.грн.
спеціального фонду бюджету.
У 2006 році на проведення капітальних ремонтів установ та організацій НАН
України було витрачено 43,8 млн.грн. (2,9% всіх видатків).
Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2006 році за загальним
та спеціальним фондом, спрямовувались на виконання 19 бюджетних програм.
Далі наведені основні звітні показники за бюджетними програмами, видатки за
якими у 2006 році перевищували 5,0 млн.грн.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541030 „Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії
наук України” затверджені у сумі 988607,3 тис. грн., у тому числі видатки загального
фонду – 701901,3 тис. грн., спеціального фонду – 286706,0 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541030 за 2006 рік склали 956120,6 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду – 701524,0 тис. грн., спеціального фонду – 254596,6
тис. грн.
У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
здійснювалося у 177 бюджетних установах. Середні витрати на фінансування однієї
установи, що виконує фундаментальні дослідження за загальним фондом, становили
3963,4 тис.грн., за спеціальним фондом - 1755,8 тис. грн.
Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням фундаментальних
досліджень у 2006 році, становила 33158 осіб, у тому числі за загальним фондом –
31305 осіб, за спеціальним фондом – 1853 осіб.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541040 „Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки” затверджені у сумі
252570,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 196533,0 тис. грн.,
спеціального фонду – 56037,2 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541040 за 2006 рік склали 247216,4 тис.грн., у тому
числі видатки загального фонду – 196059,6 тис. грн., спеціального фонду – 51156,8
тис. грн.

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
здійснювалося у 187 бюджетних установах.
Протягом 2006 року забезпечено виконання 2027 прикладних розробок у
сфері розвитку галузей економіки за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету.
Середні витрати на одну розробку у 2006 році становили 96,7 тис. грн.
Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням прикладних НДДКР,
у 2006 році становила 7550 осіб, у тому числі за загальним фондом – 6598 осіб, за
спеціальним фондом – 952 особи.
Державним бюджетом України на 2006 рік на виконання програми КПКВ 6541050
„Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм у сфері розвитку галузей економіки” видатки загального фонду затверджені у
сумі 37967,3 тис. грн.
Касові видатки загального фонду за КПКВК 6541050 у 2006 році склали 37960,9
тис. грн.
У 2006 році виконання державних науково-технічних програм здійснювалося у
13 бюджетних установах і організаціях.
Протягом 2006 року забезпечено виконання 182 науково-технічних завдань
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Середні витрати на виконання одного науково-технічного завдання за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2006 році склали 208,6
тис.грн.
Кількість розроблених у 2006 році технологій залишилася на рівні запланованих
і складає 33 одиниці.
Кількість розроблених приладів та устаткувань у 2006 році – 42 одиниці. Це на 2
одиниці більше, ніж було заплановано, оскільки науковий пошук дозволив отримати
нові результати, що стали основою для виготовлення додаткових приладів та
устаткування.
Всі розроблені технології, устаткування та прилади відповідають світовому рівню.
У 2006 році забезпечено впровадження 99 відсотків наукових розробок за
державними цільовими програмами у сфері виробництва, у практиці діяльності установ і
організацій бюджетної сфери.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541060 „Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук
України” за загальним фондом затверджені у сумі 93968,9 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541060 за 2006 рік за загальним фондом склали
93932,7 тис. грн.
У 2006 році НАН України, як і попередні 2 роки, здійснювала централізовану
закупівлю імпортних наукових приладів. У звітному році на ці цілі було спрямовано 50
млн. грн. Було придбано 26 комплектів імпортних наукових приладів та обладнання.
Загалом у звітному році Державне управління матеріально-технічного забезпечення
НАН України разом з закупленими імпортними науковими приладами передало
установам і організаціям НАН України матеріально-технічних ресурсів на суму 69,357

млн. грн., у тому числі лабораторного і технологічного обладнання, обчислювальної
техніки, хімреактивів та електротехнічної продукції на суму 6,341 млн. грн.
Підготовка наукових кадрів здійснювалась у 126 установах.
Прийом в аспірантуру у 2006 році з відривом від виробництва за рахунок
загального фонду склав 490 осіб. Випуск аспірантів, які навчались з відривом від
виробництва за рахунок загального фонду становив 424 особи.
За рахунок загального фонду державного бюджету прийом в докторантуру у 2006
році склав 50 осіб, випуск - 49 осіб.
Випуск друкованої продукції здійснювався у 8 установах. Тираж друкованої
продукції становив 73,6 тис.прим.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541020 „Наукова і організаційна діяльність Президії Національної академії наук
України” затверджені у сумі 33909,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –
31673,6 тис. грн., спеціального фонду – 2235,4 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541020 за 2006 рік склали 33670,8 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду – 31667,3 тис. грн., спеціального фонду – 2003,5 тис. грн.
За рахунок зазначеної бюджетної програми проводились науково-організаційні
заходи (сесії загальних зборів НАН України, її відділень та секцій, комплексні
перевірки діяльності установ Академії, наради, семінари тощо), здійснювались
виплати довічних стипендій членам НАН України та стипендій Президента України
молодим вченим, іменних премій імені видатних учених України за визначні наукові
здобутки, здійснювався прийом іноземних делегацій та вчених, утримування
апарату Президії НАН України, виконувався поточний ремонт приміщень,
обчислювальної та офісної техніки.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541100 „Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України”
затверджені у сумі 12644,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 12288,7
тис. грн., спеціального фонду – 356,1 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541100 за 2006 рік склали 12572,4 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду – 12245,1 тис. грн., спеціального фонду – 327,3 тис. грн.
На стаціонарному лікуванні перебували 5070 чоловік, кількість відвідувань у
поліклінічному відділенні лікарні становила 392,2 тис.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541130 „Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії
наук України” затверджені у сумі 18768,8 тис. грн., у тому числі видатки загального
фонду – 18608,8 тис. грн., спеціального фонду – 160,0 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541130 за 2006 рік склали 18693,1 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду – 18567,9 тис. грн., спеціального фонду – 125,2 тис. грн.
За рахунок цих коштів утримувались, зокрема, 36 наукових об’єктів, які включені
до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Серед
них: ядерно-фізичні установки, магніто-динамічні, лазерні, радіоастрономічні та
дифрактометричні комплекси; комплекси рослинно-тваринного світу, мікроорганізмів та
грибів, клітинні банки ліній тканин людини і тварин; наукові природничі фондові

колекції і музейні експозиції; фонди рукописів, стародруків, рідкісних видань,
історичних колекцій, архівних фондів України.
У 2006 році за рахунок коштів, передбачених цією бюджетною програмою за
загальним фондом Держбюджету, було проведено 60 наукових конференцій, виставок та
семінарів.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541140 „Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Інститутом проблем безпеки АЕС НАНУ” затверджені у сумі 15216,6 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду – 11564,4 тис. грн., спеціального фонду – 3652,2 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541140 за 2006 рік склали 15097,7 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду – 11564,4 тис. грн., спеціального фонду – 3533,3 тис. грн.
Протягом 2006 року забезпечено виконання 26 НДДКР, з них за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету - 7 НДДКР і спеціального фонду – 19
НДДКР.
Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році
становила 474 особи, у тому числі за загальним фондом – 454 особи та за
спеціальним фондом – 20 осіб.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541170 „Збереження та розвиток садово-паркового комплексу НАН України у м.
Києві” затверджені у сумі 34443,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –
34407,0 тис. грн., спеціального фонду – 36,0 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541170 за загальним фондом у 2006 році склали
34436,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 34407,0 тис. грн.,
спеціального фонду – 29,2 тис. грн.
Загальна площа території садово-паркового комплексу НАН України, яка підлягає
реконструкції та благоустрою, становить 152,2 га. Загальна площа озер, які підлягають
очищенню та благоустрою, – 3,7 га.
У 2006 році витрати, спрямовані на благоустрій та реконструкцію території, склали
25407,0 тис.грн.
Витрати, спрямовані на очищення та благоустрій озер, склали 3000,0 тис.грн.
Витрати, спрямовані на збереження флори і фауни на заповідній території, складали
6000,0 тис.грн.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541180 „Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України ім.
В.І.Вернадського” затверджені у сумі 21823,9 тис. грн., у тому числі видатки загального
фонду – 20910,8 тис. грн., спеціального фонду – 913,1 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541180 за 2006 рік склали 21736,2 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду – 20884,5 тис. грн., спеціального фонду – 851,7 тис. грн.
Протягом 2006 року забезпечено виконання 10-ти наукових тем за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету.
Середні витрати на виконання однієї наукової теми за рахунок коштів
загального фонду склали 2038,5 тис.грн. Середньорічна чисельність працівників за
загальним фондом становила 864 особи.

Здійснено випуск 25 найменувань друкованої продукції. Середня вартість випуску
одного найменування становить 20,0 тис. грн.
Кількість обслуговувань читачів у 2006 році становила 400 тис. осіб.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541830 „Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України” за
загальним фондом затверджені у сумі 10000,0 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541830 за загальним фондом у 2006 році склали
9994,3 тис. грн.
Загальна площа житла, яка була придбана для вчених НАН України у 2006 році, 1,9 тис. кв.м . Вартість одного квадратного метра житла у м. Києві становила 6264,34
грн., у м.Харкові - 2918, 0 грн.
Державним бюджетом України на 2006 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541840 „Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту
сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України” за загальним
фондом затверджені у сумі 6900,0 тис. грн.
Касові видатки на КПКВК 6541840 за загальним фондом у 2006 році склали
6900,0 тис. грн.
Кошторисна вартість будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту
сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України та касові видатки у
2006 році за загальним фондом становили 6900,0 тис. грн.
Загальна
площа
приміщень
Відділення
сорбентів
екологічного
призначення становить 3,2 тис. кв.м. Витрати на 1 кв.м будівництва у 2006 році за
загальним фондом склали 2,2 тис.грн. Рівень будівельної готовності на кінець 2006 року
ставив 100%.
Публічне представлення Звіту про використання коштів Державного бюджету
України Національною академією наук України у 2006 році відбудеться 19 квітня 2007
року під час Звіту Президії НАН України про діяльність НАН України у 2006 році на
сесії Загальних зборів НАН України, яка проходитиме у приміщенні Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул.
Мельникова, 36/1, початок о 1000).
Зі звітом про використання Національною академією наук України коштів
Державного бюджету України у 2006 році можна ознайомитися на Web-сайті НАН
України: www.nas.gov.ua.
Перший віце-президентголовний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А.П.Шпак

Звіт про використання коштів Державного бюджету України у 2006 році
Національною академією наук України

Код
економічної
класифікації
видатків

1000
1100
1111
1120
1130
1140
1160
1170
1340
2000

Загальний фонд
Показники

Видатки - всього
В тому числі:
Поточні видатки
Видатки на товари і послуги
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів постачання і
матеріалів, оплата послуг та інші
видатки
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Дослідження і розробки, видатки
державного (регіонального)
значення
Поточні трансферти населенню
Капітальні видатки

Затверджено
кошторисом
на рік

Касові
видатки

тис. грн.
Спеціальний фонд
Затверджено
кошторисом
на рік

Касові
видатки

1196757,4 1195693,8

350422,3 312809,9

1019961,7 1018913,2
1005534,2 1004485,7
34509,2
34506,6
11982,0
11936,4

316751,7 283497,2
316034,7 282786,1
381,4
334,4
142,0
116,7

20395,1

20334,3

2251,7

1992,9

785,3

765,0

42,6

12,6

2793,1

2759,3

219,2

147,1

935069,5

934184,1

14427,5
176795,7

14427,5
176780,6

312997,8 280182,4
717,0
33670,6

711,1
29312,7

В тому числі в розрізі бюджетних програм за КЕКВ, показники яких перевищують 5 млн.грн:
6541020 "Наукова і організаційна діяльність Президії Національної академії наук України"
1111 Заробітна плата
1341 Поточні трансферти населенню

9270,5

9270,5

0,0

0,0

14184,5

14184,5

0,0

0,0

6541030 "Фундаментальні дослідження наукових установ НАН України"
Дослідження і розробки, окремі
1171 заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм
Капітальні трансферти
2410 підприємствам (установам,
організаціям)

685201,3

684826,6

16700,0

16697,4

256406,6 228151,9

30296,4

26444,3

6541040 "Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки"
Дослідження і розробки, окремі
1171 заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм
Капітальні трансферти
2410 підприємствам (установам,
організаціям)

162775,0

162307,6

52816,5

48420,1

33758,0

33752,0

0,0

0,0

6541050 "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм у сфері розвитку галузей економіки "
Дослідження і розробки, окремі
1171 заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм
Капітальні трансферти
2410 підприємствам (установам,
організаціям)

30925,3

30919,0

0,0

0,0

7042,0

7041,9

0,0

0,0

6541060 "Фінансова підтримка технічного забезпечення НАН України"
Дослідження і розробки, окремі
1171 заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм
Капітальні трансферти
2410 підприємствам (установам,
організаціям)

36303,7

36267,6

0,0

0,0

57665,2

57665,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6541100 "Медичне обслуговування працівників НАН України"
1111 Заробітна плата

5391,7

5391,7

6541130 "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАН України"
1139

Оплата інших послуг та інші
видатки

6857,1

6840,1

0,0

0,0

6541140 "Здійснення науково-дослідницьких та дослідно конструкторських робіт ІПБ АЕС
НАН України"
Дослідження і розробки, окремі
1171 заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм

11564,4

11564,4
0,0

0,0

6541170 "Збереження та розвиток садово-паркового комплексу НАН України у м. Києві"
Дослідження і розробки, окремі
1171 заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм
Капітальні трансферти
2410 підприємствам (установам,
організаціям)

5985,0

28422,0

5985,0

28422,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6541180 "Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського"
1111 Заробітна плата

11513,1

11512,6

0,0

0,0

0,0

0,0

6541830 "Забезпечення житлом для вчених НАН України"
2121 Будівництво (придбання) житла

10000,0

9994,3

6541840 "Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту сорбції та
проблем ендоекології НАН України"
2123 Інше будівництво (придбання)
Перший віце-президент - головний
учений секретар Національної академії наук України
академік НАН України

6900,0

6900,0

0,0

А.П. Шпак

0,0

