
10  квітня  2006   

Звіт про використання коштів Державного бюджету України 

Національною академією наук України за 2005 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 в НАН України зараз налічується 200 бюджетних установ та організацій, а також 49 
організацій і підприємств дослідно-виробничої бази. Загальна кількість працюючих в 

Академії за станом на 01.01.06 становила 43836 чол., у тому числі 16424  наукові 
працівники, серед яких 2437 докторів наук та 7851 кандидат наук.  

         Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” затверджені планові 

видатки для НАН України загального фонду бюджету обсягом 969,3  млн.грн. План 
бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності НАН України був 

визначений у сумі 932,2 млн.грн. Ще 2,3 млн.грн. було заплановано Академії з 
Держбюджету в 2005 році цільовим призначенням на виконання окремих рішень Уряду.   

         За рахунок цього бюджетного фінансування Академія в звітному році здійснювала 

свою статутну діяльність, зокрема започаткувала нові та подовжувала дослідження за вже 
діючими комплексними програмами міждисциплінарного характеру з пріоритетних 

напрямів розвитку науки, підвищила посадові оклади працівників, оновила парк 
унікальних наукових приладів та обладнання, утримувала наукові об’єкти, що становлять 

національне надбання. 

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, національно-
культурного відродження України. 

         У 2005 році до НАН України з усіх джерел фінансування надійшло 1241,1 млн.грн., 

що на 306,0 млн.грн. більше порівняно з надходженнями минулого року. Обсяг 
фінансування у розрахунку на одного працівника в установах Академії складав 32,7 

тис.грн. проти 25,1 тис.грн. у 2004 році (збільшення становить 30,2%).   

         За підсумками 2005 року Академію з Державного бюджету України (загальний фонд 
бюджету) було профінансовано в обсязі 963,4 млн.грн. (25,4     тис.грн. на одного 

працівника в бюджетних установах), що на 271,1 млн.грн. більше, ніж у 2004 році (692,3 
млн.грн.). Фінансування наукової та науково-технічної діяльності НАН України склало 

933,1 млн.грн. Питома вага фінансування за рахунок  загального фонду бюджету у всіх 

коштах, які отримали установи Академії, становить 77,6%. 

         Понад асигнування, що були виділені з Державного бюджету, бюджетні установи та 

організації Академії самостійно отримали у 2005 році (спеціальний фонд бюджету) 277,7 

млн.грн., що склало 22,4% від загального обсягу надходжень. Порівняно з 2004 роком 
(242,8 млн.грн.) сума зросла на 34,9 млн.грн. (на 14,5%). 

Спеціальний фонд бюджету НАН України у 2005 році формувався за рахунок таких 

джерел фінансування: 

- 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 
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інших цілей). За цією статтею до установ Академії надійшло 178,218 млн.грн. (64,2% від 

загального обсягу надходжень спеціального фонду бюджету); 

- надходження від господарської та виробничої діяльності – 17,423 млн. грн. 
(6,3%); 

- плата за надання в оренду майна – 56,540 млн.грн. (20,3%); 

- надходження від реалізації майна – 0,470 млн.грн. (0,2%); 

- благодійні внески, гранти та дарунки –14,062 млн.грн. (5,1%); 

- кошти для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій 
чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ – 2,877 млн.грн. (1,0 %);  

- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову 

енергію для здійснення науково-дослідних робіт Інститутом проблем безпеки атомних 
електростанцій НАН України – 8,077 млн.грн. (2,9%). 

У 2005 році загальні видатки Академії склали 1224,5 млн.грн., що на  297,6 

млн.грн., більше ніж у 2004 році. Видатки загального фонду бюджету склали 959,0 
млн.грн., спеціального фонду – 265,5 млн.грн.  

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї було витрачено 761,1 млн.грн., 

або 62,16% всіх видатків. Причому, якщо у загальному фонді частка виплат на оплату 
праці становила 70,1% то у спецфонді – 33,45%. Середня заробітна плата по Академії 

склала  1152,6 грн. на місяць, що на 40,7% більше від середньої заробітної плати 

попереднього року. 

         На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг (КЕКВ 1130) 

використано 172,5 млн.грн. (14,8%). На це пішло 7,83% загального та 36,69% 

спеціального фонду. 

          12,0 млн.грн. (0,98% всіх видатків) було витрачено на відрядження (0,53% 

загального та 2,62% спецфонду). 

         На оплату комунальних послуг установи Академії витратили 45,8 млн.грн. (3,74%).  

На придбання обладнання установами та організаціями Академії було витрачено 
101,5 млн.грн. (8,30 %), з яких 81,1 млн.грн. коштів загального і 20,4 млн.грн. 

спеціального фонду бюджету.  

         У 2005 році на проведення капітальних ремонтів установ та організацій НАН України 
було витрачено 33,6 млн.грн. (2,74% всіх видатків). 

         Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2005 році за загальним та 

спеціальним фондом, спрямовувались на виконання 17 бюджетних програм. 

  

            1. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 
„Фундаментальні дослідження наукових установ  Національної академії наук 

України” затверджені у сумі 797506,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 
552253,1 тис. грн., спеціального фонду – 245253,6 тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541030 за 2005 рік склали 761083,9 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду – 551380,5 тис. грн., спеціального фонду – 
209703,4 тис. гривень.  



У 2005 році виконання науково-дослідних робіт фундаментального характеру 

здійснювалося у  176 наукових установах і організаціях. Середні витрати на 
фінансування однієї установи, що виконує фундаментальні дослідження за 

загальним фондом, становили - 3132,8 тис.грн., за спеціальним фондом -1508,6 

тис. грн. 

Протягом 2005 року забезпечено виконання 5804 тем фундаментальних 

досліджень, з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 

2118 тем і спеціального фонду – 3686 тем. 

Середні витрати на виконання однієї теми фундаментальних досліджень у 

2005 році склали по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду – 260,3 

тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 55,0 тис.грн. 

У 2005 році випереджаючого розвитку набули фундаментальні дослідження з 

найсучасніших напрямів наукового пошуку. 

Зокрема, в галузі інформатики створено перший вітчизняний суперкомп‘ютер, 
який дозволяє вирішувати складні задачі з надвеликою обчислювальною розмірністю. 

Фізиками відкрито ефект гігантського нелінійно-оптичного відгуку плівок нанокомпозитів 

діоксиду титану. На стику фізики, хімії, матеріалознавства розроблено технологію 
отримання багатошарових світлочутливих систем квантових точок для приймачів ІЧ-

випромінювання, катодолюмінесцентних дисплеїв, приладів нічного бачення. Також 
отримано тонкі плівки з гігантським фотопластичним ефектом для піро-, п’єзо- та 

фотоелектричних датчиків, голографії, оптико-механічного запису інформації. Розроблено 
перспективні для використання в галузі водневої енергетики вуглецеві (фулерени, 

нанотрубки, нанокластери, наноалмази) та металічні матеріали з підвищеними 
воднеакумулюючими властивостями. Створено багатоканальні масиви хімічно стійких 

полімерних сенсорів з широким спектром чутливості до полярних та 

неполярних/малополярних розчинників.  

Напрацювання фахівців Академії в галузі суспільних і гуманітарних наук були 

використані у розробці законодавчих і нормативних актів з питань реалізації Конституції 

України, становлення сучасного українського парламентаризму, формування 
громадянського суспільства, збереження національно-культурної спадщини. Значна увага 

приділялась науковому забезпеченню розвитку та підвищення ефективності механізмів 
структурних перетворень у національній економіці, її інституційного забезпечення. 

Вченими-економістами розроблено  Стратегію підвищення конкурентоспроможності 
економіки України із визначенням пріоритетів інноваційного розвитку.   

Тривало виконання започаткованих у минулі роки міждисциплінарних програм 

фундаментальних досліджень, таких, як “Наноструктурні системи, наноматеріали, 
нанотехнології”, “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”,  „Демографія та 

проблеми людського розвитку”. 

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням фундаментальних 
досліджень, у 2005 році становила 32725 осіб,   у тому числі за загальним  фондом – 

30450 осіб, за спеціальним фондом – 2275 осіб.  

У 2005 році було проведено 88 наукових семінарів і конференцій, опубліковано 
810 монографій та збірників, 23810 наукових статей. 

  

         2. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на 

виконання  програми  „Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки” 
затверджені у сумі 222087,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 169398,8 

тис. грн., спеціального фонду – 52688,5 тис. грн. 



Касові видатки на  КПКВК 6541040 за 2005 рік склали 212195,6 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду – 168875,4 тис. грн., спеціального фонду – 43320,2 
тис. грн. 

У 2005 році виконання прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт здійснювалося у  189 бюджетних наукових установах і організаціях.     

         Протягом 2005 року забезпечено виконання 1992 прикладних розробок у 
сфері розвитку галузей економіки за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету. 

Середні витрати на одну розробку становили 84,7 тис. грн.  

Протягом 2005 року виконувалось 1484 теми прикладних досліджень, з них за 
рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 841 тема  і спеціального фонду – 

643 теми.  

Середні витрати на виконання однієї теми у 2005 році склали по роботах, 
виконаних за рахунок коштів загального фонду, – 200,8 тис.грн., за рахунок спеціального 

фонду – 57,3 тис.грн. 

У 2005 році подальшого розвитку набуло застосування програмно-цільових 
методів і конкурсних засад при формуванні тематики наукових досліджень. З метою 

активізації в Академії пріоритетних досліджень прикладного характеру тривали роботи за 
цільовими комплексними програми з таких актуальних для України напрямів, як 

забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, розв'язання проблем ресурсу і безпе-
ки експлуатації конструкцій, машин і споруд, безпеки праці в вугільних шахтах, новітніх 

медико-біологічних проблем, пов'язаних з охороною здоров'я та довкілля, визначення 

соціально-економічних і гуманітарних чинників інноваційного розвитку України.  

За  програмою прикладних досліджень зі створення ефективних інтелектуальних 

інформаційних технологій, високопродуктивних ЕОМ та засобів захисту інформації 

«Інтелект» розроблено прикладні програмні пакети для використання на сучасних 
надпотужних ЕОМ, які дають змогу розв’язувати принципово нові складні задачі великої 

розмірності в галузі науки, економіки, екології, сільського господарства, техніки, безпеки, 
в космічній галузі тощо.  

 В рамках програми "Мінеральні ресурси України та їх видобування" 

розробляються нові технології пошуків нафти і газу (запатентовано апаратурний комплекс 
для газо-геохімічних, еманаційних та термометричних досліджень; випробувано 

багатофункціональний автоматизований модульно-блочний інформаційно-вимірювальний 
комплекс; гідроакустичний комплекс SIMRAD ЕК-500; створено технічні засоби для оцінки 

просторових параметрів екстремальних вітрових хвиль; розроблено алгоритми і програми 
обробки даних багатоспектральних аерокосмічних зйомок; вперше обґрунтовано 

застосування динамічної електро- та магнітометрії), інтенсифікації видобутку корисних 

копалин (вибухові технології на базі нових моделей геофізичних середовищ, відкрито-
підземний спосіб видобутку залізних руд комбінатів Кривбасу) та ефективні технології 

освоєння вугільних родовищ (підземна газифікація некондиційних вугільних пластів; 
схема розрахунку зрушень земної поверхні). В результаті виконання морських 

експедиційних робіт встановлено інтенсивні газопрояви з морського дна на ділянках 
континентального схилу Криму та північно-західній частині Чорного моря, що розширює 

перспективи пошуків мінеральної енергетичної сировини. 

За програмою „Дослідження фазового стану та кількості метану у викопному 
вугіллі для підвищення рівня безпеки праці” розроблено метод визначення кількості 

десорбованого метану і швидкості його виділення з вугілля за зміною тиску.  Апробовано 
метод визначення часу утворення небезпечної концентрації метану в підготовчих 

виробках, що враховують ступінь впливу температури на кінетику газовиділення метану з 

вугілля.  Розроблено спосіб зниження газовиділення при щитовій виїмці крутих вугільних 



пластів, заснований на гідрообробці пласта водними розчинами, що дозволяє запобігати 

викидам вугілля і газу. 

У сфері соціальних і гуманітарних наук виконано великий обсяг прикладних 
досліджень з проблем економіки, суспільно-політичного, етнонаціонального та 

культурного розвитку українського суспільства. 

Вчені НАН України взяли участь у опрацюванні розділів Стратегії соціально-
економічного розвитку України до 2015 року. Вченими-економістами подано Уряду цілу 

низку концептуальних і прогностичних документів з головних проблем розвитку 
економіки, інвестиційної, інноваційної, регіональної політики.  

Кількість відібраних за конкурсом інноваційних проектів установ Академії у 2005 

році зросла до 48. По всіх цих проектах умовами конкурсу було передбачено обов‘язкове 
паритетне фінансування з боку замовників або зацікавлених промислово-фінансових чи 

виробничих структур. 

У 2005 році установи НАН України впровадили в різні галузі економіки 1992 
науково-технічні розробки. Отримано 523 патент, подано 546 заявок на винаходи, 

реалізовано 197 ліцензій. 

  

         3. Державним бюджетом України на 2005 рік на виконання  програми „Державні 
науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у 

сфері розвитку галузей економіки” видатки загального фонду затверджені у сумі 
28740,8 тис. грн. 

Касові видатки загального фонду на  КПКВК 6541050 за 2005 рік становили 

28693,3 тис. грн. 

У 2005 році виконання державних науково-технічних програм здійснювалося у 
14 бюджетних установах і організаціях. 

         Протягом 2005 року забезпечено виконання 166 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 2005 році склали 172,9 

тис.грн. 

Кількість розроблених у 2005 році в рамках виконання державних науково-
технічних програм технологій - 49 одиниць, що на 8 одиниць більше, ніж було 

заплановано.  

Кількість розроблених приладів та установок – 73 одиниці. Всі розроблені 
технології, устаткування та прилади відповідають світовому рівню. 

У 2005 році забезпечено впровадження 100 відсотків наукових розробок за 

державними цільовими програмами у сфері виробництва, у практиці діяльності установ і 
організацій бюджетної сфери. 

  

         4. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 

„Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук 
України” за  загальним фондом затверджені у сумі 76073,7 тис. грн.  



Касові видатки на  КПКВК 6541060 за 2005 рік за  загальним фондом 

становили 75923,5 тис. грн. 

         Централізоване матеріально-технічне забезпечення установ та організацій НАН 
України у 2005 році здійснювалось за рахунок постачання матеріальних цінностей за 

державним замовленням через Державне управління матеріально-технічного забезпечення 
(ДУМТЗ) НАН України. 

Загалом у звітному році ДУМТЗ НАН України разом з закупленими імпортними 

науковими приладами передало установам і організаціям НАН України матеріально-
технічні ресурси на суму 58,972 млн. грн., у тому числі  лабораторного і технологічного 

обладнання, обчислювальної техніки, хімреактивів та електротехнічної продукції на суму 

5,743 млн. грн. 

         За рахунок коштів (40,0 млн.грн.), які були заплановані на придбання  наукового 

устаткування іноземного виробництва, закуплено 20 найсучасніших наукових приладів, 

які дозволять здійснювати дослідження в галузях фізики і астрономії, матеріалознавства, 
хімії та біології на сучасному науковому рівні. Серед таких приладів, зокрема, 

трансмісійний електронний мікроскоп JEM-2100F, лазерний скануючий мікроскоп LSM 510 
META “Axiovert”, мас-спектрометр з  іонізацією  в  індуктивно-зв’язаний  плазмі  ICP-MS 

ELEMENT-2, рентгендифрактометрична система X’Pert PRO PANalytical B.V., унікальна 
випробувальна машина 3800С-20:10/2-75  Gleeble System. 

         Прийом в аспірантуру у 2005 році з відривом від виробництва за рахунок загального 

фонду склав 480 осіб. Випуск аспірантів, які навчались  з відривом від виробництва за 
рахунок загального фонду, становив 426 осіб.  

За рахунок загального фонду державного бюджету прийом в докторантуру у 2005 

році склав 50  осіб, випуск відповідно - 43 особи. 

         За рахунок коштів цієї програми здійснювалась підготовка та випуск 
енциклопедичних та словникових видань. Зокрема, вийшли друком VI та V томи 

Енциклопедії сучасної України, ІІІ том Енциклопедії історії України, 2-га книга п’ятого тому 
Історії української культури, орфографічний словник. 

         У 2005 році на базі закуплених приладів іноземного виробництва створено 18 

Центрів колективного користування у різних регіонах України. 

У 2005 році підготовка наукових кадрів здійснювалась у 128 установах. 

Випуск друкованої продукції здійснювався у 8 установах. Тираж друкованої 
продукції становив 96,4 тис.шт. Середня вартість одного примірника у 2005 році 

становила 62,1 грн. 

Проведено реставраційні роботи на одному об’єкті, які віднесено до Державного 
реєстру національного надбання України, здійснено ремонт мостів, алей, павільйонів, 

площадок та відновлення паркових насаджень Національного дендрологічного парку 
„Софіївка” НАН України.  

  

         5. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 

„Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук 
України” затверджені у сумі 16467,7  тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 

16274,5 тис. грн., спеціального фонду – 193,2 тис.грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541130 за 2005 рік склали 16336,4 тис. грн., у тому 
числі видатки загального фонду – 16203,1 тис. грн., спеціального фонду – 133,3 

тис. гривень. 



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 2005 році за рахунок коштів, передбачених цією бюджетною програмою за 
загальним фондом Держбюджету, було проведено 37 наукових конференцій, виставок та 

семінарів (середня вартість 39,9 тис.грн.). 

  

         6. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання програми 

„Наукова і організаційна діяльність Президії   Національної академії наук 

України” затверджені у сумі 27696,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 
25884,3 тис. грн., спеціального фонду – 1812,5 тис. гривень. 

За рахунок зазначеної бюджетної програми проводились науково-організаційні 

заходи (загальні збори 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, здійснювалось утримання 
апарату Президії НАН України, виконувався поточний ремонт приміщень, 

обчислювальної та офісної техніки. 

  

         7. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 
„Медичне обслуговування працівників  Національної академії наук України” 

затверджені у сумі 9044,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 8715,8 тис. 
грн., спеціального фонду – 328,3 тис. гривень. 

Касові видатки на  КПКВК 6541100 за 2005 рік склали 8902,3 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду – 8614,2 тис. грн., спеціального фонду – 288,1 
тис. гривень. 

Кількість хворих, що перебували на стаціонарному лікуванні –  5315 чоловік.  

Кількість лікарських відвідувань у поліклінічному відділенні лікарні – 402,8 

тис.од.  

  

         8. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 

„Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Інститутом 

проблем безпеки атомних електростанцій НАН України” затверджені у сумі 22675,1 
тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 10468,1 тис. грн., спеціального фонду 

– 12207,0 тис. гривень. 

Касові видатки на  КПКВК 6541140 за 2005 рік склали 20166,4 тис. грн., у тому 
числі видатки загального фонду – 10468,1 тис. грн., спеціального фонду – 9698,3 

тис. гривень. 

Протягом 2005 року забезпечено виконання 15 НДДКР, з них за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету - 8 НДДКР  і спеціального фонду – 7 

НДДКР. 



        Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2005 році за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету – 1308,5 тис.грн., за рахунок спеціального 
фонду – 1385,5 тис.грн.  

         Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2005 році 

становила 454 осіб,  у тому числі по загальному   фонду – 405 особи, по 
спеціальному фонду – 49 осіб.  

  

         9. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 

„Збереження та розвиток садово-паркового комплексу „Феофанія” за загальним 
фондом затверджені у сумі 32894,6 тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541170 за загальним фондом у 2005 році склали 

32894,2 тис. грн. 

Виконання даної бюджетної програми здійснювалось Державним заповідним 
господарством „Феофанія” НАН України. 

         Загальна площа, яка підлягає реконструкції та благоустрою, становить 152,2 га. 

Загальна площа озер, які підлягають очищенню та благоустрою, становить  3,7 га. 

         У 2005 році витрати, спрямовані на благоустрій та реконструкцію території,  склали 
25894,2  тис.грн. 

         Витрати, спрямовані на очищення та благоустрій озер,  склали 5000,0 тис.грн. 

         Витрати, спрямовані на збереження флори і фауни на заповідній території, 
складають 2000,0 тис.грн. 

         Станом на кінець 2005 року відсоток оновлення садово-паркового комплексу 

становить 81 % від запланованого на весь період. 

  

         10. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 
„Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського” 

затверджені у сумі 19199,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 18535,5 
тис. грн., спеціального фонду – 664,4 тис. гривень. 

Касові видатки на  КПКВК 6541180 за 2005 рік склали 18396,0 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду – 17861,4 тис. грн., спеціального фонду – 534,6 
тис. гривень. 

Протягом 2005 року забезпечено виконання 9-ти наукових тем, з них за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 8 тем  і спеціального фонду 
– 1 тема. 

        Середні витрати на виконання однієї наукової теми у 2005 році за рахунок 

коштів загального фонду склали 306,1 тис.грн. 

         У 2005 році здійснено випуск друкованої продукції за 20-тьма найменуваннями. 
Середня вартість випуску одного найменування друкованої продукції становить 7,4 тис. 

грн. 

         Кількість обслуговувань читачів у 2005 році становила 391,4 тис. чол. 



         Середня вартість обслуговування читачів у 2005 році за загальним фондом 

становила 39,0 грн. 

         Середньорічна чисельність працівників у 2005 році за загальним фондом 
становила 748 осіб.  

  

         11. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 

„Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до 
державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України” 

затверджені у сумі 1935,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 1849,6 тис. 
грн., спеціального фонду – 85,9 тис. гривень. 

Касові видатки на  КПКВК 6541200 за 2005 рік склали 1867,9 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду – 1795,7 тис. грн., спеціального фонду – 72,2 
тис. гривень. 

          У 2005 році підвищення кваліфікації здійснювалося у Центрі гуманітарної освіти НАН 

України, Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України, Науково-
учбовому центрі прикладної інформатики НАН України, Відділенні цільової 

підготовки  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

          Середньорічне число штатних одиниць за загальним фондом становить 64,5 одиниць. 

          Середньорічна кількість осіб, які були підготовлені до здачі кандидатського іспиту з 
філософії за загальним фондом державного бюджету,  становить 607 чоловік, за спеціальним 

фондом – 103 чоловіки. Середні витрати на підготовку одного аспіранта  до здачі 
кандидатського іспиту  з філософії за загальним фондом  - 839,9 грн., за спеціальним 

фондом – 333,0 грн. 

Середньорічна кількість осіб, які були підготовлені до здачі кандидатського іспиту з 
іноземної мови за загальним фондом державного бюджету  становить 685 чоловік, за 

спеціальним фондом – 175 чоловік. Середні витрати на підготовку одного аспіранта  до здачі 
кандидатського іспиту  з іноземної мови за загальним фондом  - 1013,7 грн., за спеціальним 

фондом – 216,6 грн. 

          Середньорічна кількість осіб, які були підготовлені до здачі кандидатського іспиту з 
інформатики за загальним фондом державного бюджету  становить, 169 чоловік. Середні 

витрати на підготовку одного аспіранта  до здачі кандидатського іспиту  з інформатики за 

загальним фондом  - 874,6 грн.  

Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського 

університету ім. Т.Г. Шевченка за загальним фондом державного бюджету становила 600 

чоловік. Середні витрати у 2005 році на одного студента Відділення цільової підготовки 
Київського університету ім. Т.Г. Шевченка за загальним фондом державного бюджету – 739,5 

грн. 

  

         12. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 

„Здійснення протизсувних робіт та реконструкція купольної і секційної 

оранжерей на території Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН 
України” за загальним фондом  затверджені у сумі 5500,0 тис. грн.  

Касові видатки на  КПКВК 6541820 за загальним фондом у 2005 році склали 5500,0 тис. 

грн. 

         Кошторисна вартість протизсувних робіт у 2005 році за загальним фондом становила 

900,0 тис. грн. 



         Загальна площа території, на якій здійснювались протизсувні роботи, становить 12 

га. Витрати на 1 га виконання протизсувних робіт  у 2005 році за загальним фондом 
склали 75,0 тис.грн. 

         Кошторисна вартість реконструкції купольної і секційних оранжерей у 2005 році за 

загальним фондом становила 4600,0 тис.грн. 

         Загальна площа оранжерей, які підлягали реконструкції у 2005 році, становить 4,0 
тис.кв.м. Витрати на реконструкцію одного квадратного метра оранжерей  у 2005 році за 

загальним фондом склали 1,2 тис.грн. 

  

         13. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання  програми 
„Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України” за загальним 

фондом  затверджені у сумі 18000,0 тис. грн. 

         Касові видатки на  КПКВК 6541830 за загальним фондом у 2005 році склали 
7947,5 тис. грн.  

         У зв’язку зі значним недофінансуванням з державного бюджету  загальна площа 

житла, яка була придбана  для вчених НАН України у 2005 році, -  1,8 тис.кв.м.  при 
запланованій - 3,9 тис.кв.м. 

* * * 

Більш детальна інформація про використання Національною академією наук України 

коштів Державного бюджету України у 2005 році наведена на Web-сайті НАН України: 
www.nas.gov.ua.  

Публічне представлення звіту про використання коштів Державного бюджету 

України Національною академією наук України за 2005 рік відбудеться на брифінгу 17 
квітня 2006 року о 1600 у Великому конференц-залі НАН України  за адресою: вул. 

Володимирська, 55. 

  

Перший віце-президент- 

головний вчений секретар 

Національної академії наук України 
академік НАН України                                                                 А.П.Шпак 

 


