
Код програмної Код Найменування
класифікації видатків функціональної згідно з 

та кредитування класифікації програмною план на касове план на касове план на касове
бюджету/ код видатків та класифікацією 2013 рік виконання 2013 рік виконання 2013 рік виконання

економічної класифікації кредитування видатків та з урахуванням за з урахуванням за з урахуванням за
видатків бюджету або бюджету кредитування внесених 2013 рік внесених 2013 рік внесених 2013 рік

код кредитування бюджету змін змін змін
бюджету/ код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за 6561040

головним розпорядни- 656 6561060 2455659,7 1956756,4 240256,2 211681,8 2695915,9 2168438,2
ком коштів державного 6561090

           (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

                                                    за 2013 рік

                    (тис.грн.)

Інформація
за бюджетними програмами та в розрізі відповідальних виконавців, згідно з п.3.2. Вимог до публічного 

представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації   про бюджет
Національна академія медичних наук України

             Національна академія медичних наук України є самоврядною вищою науковою установою України.
             Академія об'єднує у  своєму складі членів НАМН України (дійсних - 37, член-кореспондентів - 75 та іноземних членів - 25) та всіх наукових
співробітників, які працюють у наукових установах НАМН України для спільного проведення досліджень у галузі медичних наук та охорони здоров'я
з метою підвищення рівня та подовження життя народу України.
             Основними завданнями НАМН України є:
             - визначення пріоритетних напрямків розвитку медичної науки;
             - комплексний розвиток медичної науки, проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі медицини і охорони здоров'я; 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

             - виконання  на  контрактній  основі  соціальних  замовлень  Міністерства  охорони  здоров'я та інших організацій відповідно державним
програмам охорони  здоров'я населення, створення нових біомедичних технологій, організацій експертної оцінки наукових досліджень;
             - інтеграція та координація академічної, вузівської та галузевої медичної науки з метою вироблення єдиної політики у цій сфері;

             Напрямки використання бюджетних коштів у 2013 році Національної академії медичних наук України наведено в таблицях.

             - підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
             - розвиток міжнародного і зовнішньоекономічного співробітництва в галузі медичної науки і охорони здоров'я; 
             - участь у розробці пропозицій і рекомендацій з питань розвитку медичної науки і охорони здоров'я, вищої медичної і фармацевтичної освіти;
             - підтримка талановитих вчених, сприяння науковій творчості молоді в галузі медицини.



бюджету: в т.ч. 6561850
2110 418503 418493,2 3292,7 2900,5 421795,7 421393,7
2120 150713,9 150401,2 1349,8 1154,4 152063,7 151555,6
2200 511197,5 508413,6 104993 94793 616190,5 603206,6
2281 224649,7 224216,3 97137,1 85839,2 321786,8 310055,5
2710 7896,7 7778,3 734,6 586 8631,3 8364,3
2730   -                 - 13,8 13,7 13,8 13,7
2800 138,7 92,8 3426,8 3029,2 3565,5 3122
3110 133386,2 110647,3 13702 11321,5 147088,2 121968,8
3120   -   - 72   - 72   -
3130   -   - 2763 2590,4 2763 2590,4
3210 1009174 536713,7 12771,4 9453,9 1021945,4 546167,6

Код бюджетної
програми

"Фундаментальні дослідження,
прикладні наукові та науково-

6561040 656 технічні розробки, виконання робіт 224649,7 224216,3 109908,5 95293,1 334558,2 319509,4
за державними цільовими програ-
мами і державним замовленням у
сфері профілактики і лікування
хвороб людини, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка 
розвитку наукової інфраструктури
та об'єктів, що становлять 
національне надбання"

2281 224649,7 224216,3 97137,1 85839,2 321786,8 310055,5
3210   -   - 12771,4 9453,9 12771,4 9453,9

"Діагностика і лікування захворювань
із впровадженням експериментальних

6561060 656 та нових медичних технологій, 1210188,3 1184290,8 130194,1 116235,1 1340382,4 1300525,9
спеціалізована консультативно-

поліклінічна допомога,  що 

надається науково-дослідними

установами НАМН України"

в т.ч. за бюджетними програмами



2110 413912,8 413903 3292,7 2900,5 417205,5 416803,5
2120 149047,7 148735 1201,1 1005,7 150248,8 149740,7
2200 510636,8 507857,2 104993 94793 615629,8 602650,2
2710   - 3066,1 3055,5 734,6 586 3800,7 3641,5
2730 13,8 13,7 13,8 13,7
2800 138,7 92,8 3426,8 3029,2 3565,5 3122
3110 133386,2 110647,3 13697,1 11316,6 147083,3 121963,9
3120   -   - 72 72
3130   -   - 2763 2590,4 2763 2590,4    

6561090 656 "Наукова і організаційна діяльність 11647,7 11535,6 153,6 153,6 11801,3 11689,2
президії НАМН України"

2110 4590,2 4590,2   -   - 4590,2 4590,2
2120 1666,2 1666,2   -   - 1666,2 1666,2
2200 560,7 556,4 148,7 148,7 709,4 705,1
2710 4830,6 4722,8   -   - 4830,6 4722,8
3110   -   - 4,9 4,9 4,9 4,9    

"Будівництво, реконструкця, ка-
пітальний ремонт та придбання

6561850 656 обладнання для об'єктів що 1009174 536713,7   -   - 1009174 536713,7
відносяться до сфери управління   -   -   -   -   -   -
НАМН України"   -   -   -   -   -   -

3210 1009174 536713,7   -   - 1009174 536713,7

Президент НАМН А.М.Сердюк
академік
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