Інформація Національної академії аграрних наук України про
виконання Державного бюджету України за 2016 рік
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» (із змінами) Національній академії аграрних наук України
затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 298496,2
тис.грн. Касові видатки за загальним фондом становили 298256,1 тис.грн. За
спеціальним фондом план власних надходжень на 2016 рік становив 235361,2
тис.грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 482110,1 тис.грн,
фактичні надходження – 453437,5 тис.грн. З них за джерелами надходжень: за
послуги, що надаються установами згідно з їхньою основною діяльністю –
147960,4 тис.грн; від додаткової (господарської) діяльності – 239895,3 тис.грн;
від оренди майна бюджетних установ – 35565,4 тис.грн; від реалізації в
установленому порядку майна – 323,3 тис. грн; від отриманих благодійних
внесків, грантів та дарунків – 28281,9 тис.грн; інші надходження – 1411,2
тис.грн. Касові видатки становили 437997,8 тис.грн.
За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова i органiзацiйна
дiяльнiсть президiї Національної академії аграрних наук України» затверджено
обсяги асигнувань на 2016 рік за загальним фондом у сумі 19192,9 тис.грн,
касові видатки становили 19192,9 тис.грн. Кошти загального фонду
використовувалися за наступними напрямами: наукова i органiзацiйна
дiяльнiсть Президії НААН – 10193,2 тис.грн; виплати дійсним членам
(академікам) НААН та членам-кореспондентам НААН – 8868,9 тис.грн;
витрати на програмне забезпечення з електронного документообігу – 130,8
тис.грн. За спеціальним фондом затверджено план власних надходжень на
2016 рік з урахуванням внесених змін 3559,1 тис.грн, фактичні надходження –
3446,7 тис.грн, касові видатки – 3250,2 тис.грн.
За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні
дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт
за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова
підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової
інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання»
затверджено обсяги асигнувань на 2016 рік за загальним фондом у сумі
265645,5 тис.грн, касові видатки становили 265645,5 тис.грн. Кошти
загального фонду використовувалися за наступними напрямами:
фундаментальні наукові дослідження – 182408,4 тис. грн; прикладні наукові
та науково-технічні розробки – 68308,3 тис. грн; підготовка аспірантів з
відривом від виробництва – 9169,9 тис. грн; підготовка аспірантів без відриву
від виробництва – 2174,1 тис. грн; підготовка докторантів – 1256,5 тис. грн;
розвиток наукової інфраструктури НААН (витрати на утримання гуртожитку
аспірантів) – 499,9 тис.грн; підготовка наукових видань до друку – 648,9
тис.грн; випуск наукових видань – 964 тис.грн; збереження та розвиток
об’єктів, що становлять національне надбання – 215,5 тис.грн.
Середньорічна чисельність аспірантів становила 660 осіб з 55

спеціальностей, докторантів – 33 особи із 17 спеціальностей. У 2016 році
прийом аспірантів за очною формою навчання становив 131 особу, прийом
докторантів – 10 осіб; завершили навчання 187 осіб, з них 109 з відривом
від виробництва, випуск докторантів становив 6 осіб. Крім того,
забезпечується постійна співпраця наукових установ Академії з вищими
навчальними закладами з питань підготовки фахівців шляхом створення
спільних кафедр, або їхніх філій.
За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які
отримували заробітну плату за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, становила 5878,4 осіб, середньомісячна заробітна плата одного
працівника наукової установи – 2,9 тис. грн.
За спеціальним фондом план власних надходжень за КПКВК 6591060 на
2016 рік становив 232028,1 тис.грн, затверджено з урахуванням внесених
змін – 472776,0 тис.грн, фактичні надходження – 444406,0 тис.грн, касові
видатки – 429246,9 тис.грн.
За бюджетною програмою КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо
підтримки науково-дослідних господарств» за загальним фондом затверджено
обсяги асигнувань на 2016 рік у сумі 2629,9 тис.грн. Касові видатки становили
2411,9 тис.грн за такими напрямами: селекція сільськогосподарських культур
у ланках первинного рослинництва – 1527,5 тис.грн; селекція у тваринництві
та птахівництві – 869,5 тис.грн, докорінне поліпшення земель – 14,9 тис.грн.
За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природнозаповідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» затверджено
видатки за загальним фондом у сумі 11027,9 тис.грн, касові видатки 11005,8 тис. грн. За спеціальним фондом план власних надходжень на 2016 рік
становив 2700,0 тис.грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 5775,0
тис.грн, фактичні надходження – 5584,8 тис.грн, касові видатки – 5500,8
тис.грн.
Публічне представлення інформації про виконання бюджету
Національної академії аграрних наук України за 2016 рік відбудеться 15
березня 2017 року у приміщенні НААН (вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 9, початок о 10 год).

