
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету) 

від і?/ С4 Є̂<Л- />. № ¥

Паспорт 
бюджетної програми на 2019 рік

656 Національна академія медичних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

6561000 Національна академія медичних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

6561040 0750 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами 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

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 954,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 371 415,6 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 74 538,5 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України від 26.11.2015 №848-УІІІ "”Про наукову і науково-технічну діяльність”;
- Указ Президента України від 24.02.1993 № 59 "Про Академію медичних наук України
- постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 21 Г’Питання Академії медичних наук України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 ’’Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” ;



2
- постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення";
- постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об"єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін 
до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №174".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

7. Мета бюджетної програми:

Одержання нових знань про основні закономірності порушень життєдіяльності організму, забезпечення досягнень принципово нових результатів у галузі медичної
науки, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Виконання фундаментальних досліджень та прикладних наукових і науково-технічних розробок

2 Впровадження результатів для оптимізації системи охорони здоров "я в Україні та підвищення рівня кваліфікаційного кадрового складу медичної галузі

3 Колекціонування, депонування та зберігання патогенних для людини мікроорганізмів у сфері епідеміології та інфекційних хвороб
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів Загальний Спеціальний Разом
з/п фонд фонд

1 Фундаментальні дослідження 84 933,7 84 933,7
2 Науково-дослідні роботи по прикладних розробках 280 796,1 64 998,3 345 794,4
3 Підготовка наукових кадрів за державним замовленням 4 863,4 4 863,4
4 Фінансова підтримка об"єктів, що становлять національне надбання 822,4 822,4
5 Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ 776,3 776,3
6 Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна 8 763,9 8 763,9

Всього 371415,60 74 538,50 445 954,10
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень
Код державної Назва державної цільової програми Загальний Спеціальний Разом

цільової фонд фонд
програми

11 Результативні показники бюджетної програми:



з
№

з/п.
Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 затрат
1 Кількість установ од. Мережа установ 36,0 36,0

2 Середньорічна чисельність всього, в тому числі: од. Управлінський облік 4 959,0 540,0 5 499,0

3 - дослідники од. Управлінський облік 3 347,5 322,0 3 669,5

4 техніки од. Управлінський облік 486,0 47,0 533,0

5 допоміжний персонал од. Управлінський облік 780,0 101,0 881,0

6 інші од. Управлінський облік 345,5 70,0 415,5

7 Кількість штатних одиниць на 01.01.2019 од. Штатні розписи 
установ

4 959,0 540,0 5 499,0

8 Кількість штатних одиниць на 01.01.2020 од. Штатні розписи 
установ

4 959,0 540,0 5 499,0

9 Кількість фундаментальних досліджень всього, у тому числі: од. Інформбюлетень 86,0 86,0

10 ■ які виконуються за пріоритетними напрямами од. Інформбюлетень, 
реєстраційна і 
інформаційна 

картки НДР

86,0 86,0

11 Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому 
числі:

од. Інформбюлетень, 
реєстраційна і 
інформаційна 

картки НДР

291,0 185,0 476,0

12 ■ які виконуються за пріоритетними напрямами од. Зведений план, 
проекти НДР

291,0 291,0

13 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 
виробництва

осіб Управлінський облік 54,0 54,0

14 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва осіб Управлінський облік 54,0 54,0

15 Середньорічна кількість докторантів осіб Управлінський облік 3,0 3,0

16 Середньорічна кількість клінічних ординаторів осіб Управлінський облік 26,0 26,0

17 Кількість штамів, що зберігаються од. Документація
колекції

5 992,0 5 992,0

2 продукту
1 Створено нових технологій по прикладних розробках од. Плани, звіти про 

діяльність наукових 
установ

56,0 56,0

2 Кількість завершених фундаментальних досліджень в поточному році всього, 
в тому числі:

од. Інформбюлетень 40,0 40,0



3 - впроваджених
4

од. Плани, звіти про 
діяльність наукових 

установ

40,0 40,0

4 Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в 
поточному році всього, в тому числі:

од. Інформбюлетень, 
реєстраційна і 
інформаційна 

картки НДР

92,0 185,0 277,0

5 - впроваджених од. Плани, звіти про 
діяльність наукових 

установ

92,0 185,0 277,0

8 Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних 
розробках

од. Плани, звіти про 
діяльність наукових 

установ

92,0 92,0

9 Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва осіб Управлінський облік 35,0 35,0

10 Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва осіб Управлінський облік 2,0 2,0

11 - які успішно завершили навчання і захистили дисертації осіб Управлінський облік 2,0 2,0

12 Прийом докторантів осіб Управлінський облік 2,0 2,0

13 Випуск докторантів всього, у тому числі: осіб Управлінський облік 1,0 1,0

14 - які успішно завершили навчання і захистили дисертації осіб Управлінський облік 1,0 1,0

15 Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів од. Плани, звіти про 
діяльність наукових 

установ

220,0 220,0

16 Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів од. Плани, звіти про 
діяльність наукових 

установ

200,0 200,0

3 ефективності
1 Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження тис.грн. Управлінський облік 987,6

2 Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних 
розробках

тис.грн. Управлінський облік 964,9 242,4

3 Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від 
виробництва

грн. Управлінський облік 64 770,0

4 Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік грн. Управлінський облік 89 133,0

5 Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік грн. Управлінський облік 42 246,0

6 Середні витрати на утримання 1 штаму грн. Управлінський облік 137,2

4 якості
1 Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ Відс. Інфорбюлетень, 

звіти про діяльність 
наукових установ

100,0

2 Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості відс. Управлінський облік 46,5

3 Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках у їх 
загальній кількості

відс. Управлінський облік 31,6 100,0



4 Частка впроваджених фундаментальних досліджень до загальної кількості 
завершених

відс.
5

Звіти про діяльність 
наукових установ

100,0

5 Частка впроваджених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до 
загальної кількості завершених

відс. Звіти про діяльність 
наукових установ

100,0 100,0

6 Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до загальної 
кількості поданих

відс. Управлінський облік 90,9

Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та 
захистили дисертації у загальному випуску

відс. В нутр і ш ньов і д о м ч а 
оперативна 
інформація

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В. о. президента

Погоджено:
Міністерство фінансів України 

Заступник Міністра фінансів України

($0  Є/

(Дата погодження)

Д.І. Заболотний
ініціали/ініціал, прізвище

ініціали/ініціал, прізвйїце

м.п.


