
звIт
про виконання кошторису та основних показникiв бюджету

за 2019 piK

1. ДОХОЩИ та ВИДАТКИ

За заг€шьним фондом державного бюджету в ОРIДУ затверджено
кошторис доходiв та витрат у cyMi 24 519,4 ти.грн., з них за:

КПКВ 0З01130 <Пiдготовка кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiТ керiвних
працiвникiв, спецiалiстiв державного управлiння, пiдготовка науково-
педагогiчних i наукових кадрiв з питань стратегiчних проблем внутрiшнъоТ i
зовнiшньоi полiтики>) - 24 226,2 тис.грн. (l4,2 О/о вiд фiнансування академii та
iнститутiв);

КПКВ 0301080 <<Фундаментальнi та прикладнi дослiдження у сферi
державного управлiння, стратегiчних проблем внктрiшньоi та зовнiшньоТ
полiтики i з питань посередництва та примирення при вирiшеннi колективних
трудових спорiв (конфлiктiв)> - 29З,2 тис.грн. (0,29 % вiд фiнансування
академii та iнститутiв);

На цi суми за заг€шьним фондом був затверджено рiчний кошторис
витрат.

Фактичнi надходження за загальним фондом державного бюджету у 2019
роцi склали2З 807,3 тис.грн.(97,|Yо до плану), в тому числi:

КПКВ 0301130 - 2З 514,1 тис.грн.;
КПКВ 0301080 - 293,2 тис.грн.

Фактичнi надходження за загальним фондом державного бюджету було
спрямовано на :

по КПКВ 0301130
показники Фактичнi витрати

тис.грн.

о//о Примiтка

заробiтlла плата та
нарахуваI{ня

|8 267,5
(I4 996,з+з 27\,2)

]7,8

оплата комунаIIьних
посJIуг та енергоносiiв | 224,8 5)

J,-

стипендiя 2 54з,4 10,8
придбання предметiв
обладнання та
iнвентарю

I з02,6 5,5
перерозподiл коштiв за

рахунок економiI стипендiТ

olulaTa послуг (KpiM
кол,tуliальних) 175,8 0,J

перерозподiл коштiв за

рахунок економ iI стипендiТ

I}сього 2з 5|4,| 100



по кпкв 0301080
- заробiтна плата та нарахування -29З,2 тис.грн. (240,З+52,9) 100% виконання.

Надходження до спецiалъного фо"ду за звiтний перiод склали 27 465,9 тис.грн.
(97,4% вiд плану без урахування залишку на початок року, план 22 041,0 тис.
грн.) з них:
- ПЛаТа За ПОСл}.ги .що надоюються бюджетнцми ]rстановами - 2| 465,9тис.грн.,

в тому числ1:

- Плата за посл}rги вiд науковоТ дiяльностi _ 30,0 тис.грн., у 20]8 роцi
210,0,гис.грн.

- 1нш1 джерела власних надходжень _ 228,2 тис.грн. у натуральнiй формi у
2018 роцi надходження склали 28|,4 тис.грн.

- субвенцiя з Mic - t 478,1 тис.грн.

Фактичнi надходження
спрямовано на :

по КПКВ 0301130

показrlики Сума о,/
./о 2018 piK о//о РiзIrиця

IJсього 21 465,9 100 l8 476,4 100 + 2 989,5
- плата за ocBiTHi
послYги

15 501,6 7?? |2433,6 67,3 +3 0б8,00

G пlо.уlу ,tuс.цi:

- плаmа за навчання ] 2 130,2 100б],] +2 0б9,1
-нАдс ] 382,3 83 5,9 - 51б,1
- курсu iноземнuх лtов 2ý ý 1l1 + ],3
- сtпlесlпаtliя, tцоdо
во.цоdiнlti yKpaiHcbKolo
,цloBolo mа оп.цаlпа
lltlc,Bidrtel Lb

2 37,5 431,2 -] 93,7

- упIiIi ] JJ /,z ] 08],2 т25б,0
- iнtui Dоzаворu 388,9 (), () + 388,9

- господарська
дiяльнiсть

5 935,8 27,7 6007,7 32,5 -7|,9

в l11o.11y чuс,цi:

- zурmоilсumок
в.ч. 06, 07, 08 лliсяцi

5 вв],5
2 954,]

5 976,3
2 983,8

-94,в
-)о 7

- реdакцiйнuй вiDdiл )l ] 0,б -я5
- iHttti (opelLda
о б.п ad,, с e.lli ll ар, m ott1o )

9,7 20,в -] ],]

-ор?. BLlecoK(HayKoBa
коltференttiя)

42,5 0,0 +42,5

_ ореIIда 26.L 0,1 29,3 0,2 -3,2
- реалiзацiя майна 2,4 0,01 5,8 0,03 -3,4

за спецi€Lльним фондом державного бюджету було



показники Фактичнi витрати
тис.грн.

% Примiтка

заробiтrrа плата та
нарахуваFIня

|5 70з,7
(12 88|,9+2 821,8)

77,0

оплата комунаJIьних
послуг та енергоносiiв

1, 451,4 7,|

придбання предметiв
обладнання та
iнвентарю

4t9,9 2,0

оIIлата посJý/г (KpiM
комyна:lьних)

l 527,6 7,5

вiдрядження 54,з 0,2
Iншi поточнi видатки 3,8 0,1 навчання працiвникiв
IIода,гки 4,9 0,1 Зем. податок
капiтальнi видатки 1 227,4 6,0 придбання обладнання,

поповнення бiблiот.
фо"ду, перiодичнi

видання, капiтальний
ремонт гуртожитку

IJсього 20 393,0 100

2. ЗАРОБIТНА ПЛАТА та СТИПЕНДIЯ
Позитивних змiн зазнали соцiальнi виплати працiвникам iнституту.

Протягом 20|9 року виплата заробiтноi плати здiйснюваJIась регулярно, без
ЗаТриМок i в повнiЙ вiдповiдностi до Закону УкраТни (Про оплату працi> та
положень Колективного договору.

Фактичний фонд оплати працi у 2019 роцi склав 27878,2 тис.грв., в тому
числi за заг€шьнцNIQgцдg]',I Ц4 996,3 тис.|рв., за сlrецiальним 12 881,9 тис.

Виплати Всього
тис.грв.

В тому числi
загаJIьного фонду спецiальний фонду

Основнний оклад 14 863,0 8з42,0 6 52|,0
Погодirнний фонд
оплати працi

326,5 0,0 326,5

Надбавки обов'язкового
характеру

5 249,| 3 201,1 2 048,0

в п1(),1lу чttслi вuслуzа polciB 3 ] 53,0 ) )\6 7 в9б,3
f{опла,ги обов'язttового
характеру

2 99I,,7 1619,8 | з7|,9

В Пlо.,\lу LlLlCJlI за вчене
зв(llrtul llla науковuй
clllyllellb

2 ]]8,] ] 5]7,3 б0O,в

1IIдексацш грошових
доходiв

59,7 4,з 55,4

Iншi виплати доплата до
4 17З.O0грн.

l60]l,7 з22,4 l279,з
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KpiM посадових окладiв, обов'язкових надбавок i догlлат, працiвникам
iнституту виплачув€tJIися :

Виплати Всього
тис.грв.

В тому числi
загаJIьного фонду спецiальний фонду

,Щопомога на оздоровлення | з62.5 928,6 43з,9
Премii за результатами
роботи, до ювiлейних дат

4з9,2 42,7 з96,5

Надбавки стимулIоIочого
характеl]Y

67 5,5 5з5,4 140,1

Iншi виплати 309,3 0,0 309,3

Що стосуеться фактичноi чисельностi та середньоi заробiтноi плати
в 2019 роцi:

Категорiя
працiвникiв

Загальний фопд Спецiальний фоrIду
чисельнiсть Середньомiсячна

заробiтна плата,
грн.

чисельнiсть Середньомiсячна
заробiтна плата,

грн.
Ha.vKoBo-
педагогiчний
персонал

36,06 тб 094,76
(201В р. -
]4 230,б]
на I3,1 %о)

48,48 13 899,43
(2018 р, -
] ] 993,б]
на l5,9 О%)

Фахiвцi 63,94 9 522,29
(20I8 р. -
] ] 2Iб,50

на -]5,1 О%)

з0,67 6 |24,82
(2018 р. -
5 928,31
tta 3,3 %о)

робiтнttttи 13 4 650,7|
(2018 р. -
4 ]92,бб

на 10,9 %о)

46,50 4 554.86
(20lB р. -
3 9в],бв

на l1,1%o)
Всього 113 1,1059,22 l25,65 8 543,52

У стипендi€Lльному забезпеченнi аспiрантiв та докторантiв з 01 сiчня
2019 року теж вiдбулись змiни, а саме:

- Пiдвищення стипендii аспiрантiв та докторантiв було проведено
вiдповiДно до пiдвищення мiнiмальних соцiальних стандартiв та розмiр
стипендii аспiрантiв склав 4 824,00 грн. (у 2018 роцi - 4 425,00 грн.
збiльшення на 9,0I ОА);

розмiр стипендii докторантiв склав 5 913,00 грн. (у 2018 роцi - 5 424,00 грн.
збiльшення на 9,01 %);
- Водночас розмiр стипендii докторантiв збiльшився на розмiр доплат за
наявниЙ науковиЙ ступiнь або вчене звання (до 25 О/о до розмiру стипендii), у
разi коJIи вiдповiдна ocBiTнbo-HayкoBa (наукова) програма за профiлем
збiгаетъся з науковим ступенем або венним званням. Цi виплати в 2019 роцi
склали 41,,9 тис. грн.;
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- В 2019 роцi виплачена матерiальна допомога аспiрантам, якi навчаються за
державним замовленням за денною формою в cyMi 270,t тис. грн.

3. МАТВРIАЛЬНО-ТЕХНИЧНЕ ЗАБВСПЕЧЕННЯ
Iнститутом вживаються yci заходи для пiдтримки у належному cTaHi
ltримlщснь навчаJlьного корпусу та гуртожитк
OcHoBHi показники видаткiв

на угримання в 2019 р.

Всього тис.грн. в тому числi
навчальний

коDпчс
Гуртожиток

оплата теплопостачання 1 043.02 526.0 51,7,02

Оплата водопостачання та
водовiдведення

482,0 185,4 296,6

Оплата електlэоенергiТ 1 09з,9 50 1,5 592.4
оплата газопостачання 1 1,8 0,0 1 1.8

вивезення смiтrя 45,4 0,0 45,4
Iншi витрати на чтDимання 1,70з,4 | 244,6 458,8

У 20|9 роцi за рахунок eKoHoMiT коштiв стипендiального фо"ду з загального

фоrпду придбано (загальна сума I 478,4 тис. грн.):
паперу на суму 154,7 тис. грн.;

флiгr-чарт на суму 53,б тис. грн.;
книги на суму 45,5 тис. грн.;
господарськi товари на суму 189,7 тис. грн.;
мебель на суму 544,2 тис.грн.;
завiси на суму 22,5 тис. грн.;
камери спостереження на суму 47,6 тис. грн.;
технiчне обладнання 401 ауд. на суму 184,8 тис. грн.;
паJIьне на суму 60,0 тис.грн.;
виконали промивку канадiзацii на суму 44,9 тис.грн.;
технiчне обслуговуваннrI вогнегасникiв на суму 17,4 тис.грн.;
установка обладнання в 401 ауд. на суму 51,9 тис. грн.;

установка вiдеоспостереження на суму 61,8 тис. грн.

за рахунок коштiв спецiального фонду
придбано предметiв, матерiалiв, запасних частин, обладнання,
оформлено пiдписку на перiодичнi видання на суму - 4l9,9 тис. грн.;
виконано поточнi ремонти:
- ryртожитку на суму - 166,5 тис. грн.;
- навчаJIьного корпусу на суму - 198,4 тис. |рн.;
придбано обладнання довгострокового користування, оформлено
пiдписку на перiодичнi видання, придбано книги для поповнення
бiблiотечного фонду на суму * З09,6 тис. грн.;
в гуртожитку проведено капiтальний ремонт на загальну суму
917,8 тис. грн.

за рахунок iнших джерел:



6

отримано в подарунок коштiв * 85,0 тис. грн.;
меблi, обладнання, канцелярське приJIаддя, книги на суму * |4З,2 тис. грн.

Кошти на капiтальний ремонт ОРIДУ в 2019 роцi по заг€L[ьному фонду не
видiлялися.
Первиннiй профспiлковiй органiзацii ОРIДУ перераховано кошти (членськi
внески) у cyMi - 1б0,0 тис. грн.

Головний бухгалтер - нач€шьник вiддiлу
планування фiнансiв бухгалтерського
облiку i звiтностi / I.М.Щасна

/


