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      Наказ  
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ПРО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ НДР НА 2013 РІК 

 

Згідно плану використання бюджетних коштів та плану асигнувань на 

2013 рік загального фонду, виданих Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України Львівському національному університетові імені Івана 

Франка за КПК 2201040 “Дослідження, наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-

технічних програм і проектів  вищими навчальними закладами та науковими 

установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових 

об’єктів , що становлять національне надбання, амбулаторне медичне 

обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії”,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Доповнити перелік науково-дослідних тем Львівського національного 

університету імені Івана Франка на 2013 рік за кодом держбюджетного 

фінансування 2201040 згідно з додатком 1. 
2. Затвердити кошториси витрат держбюджетних тем Львівського 

національного університету імені Івана Франка на 2013 рік за КПК 2201040, 

що фінансуються із коштів державного бюджету Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України (додаток 2). 

3. Деканам факультетів, керівникам наукових підрозділів, науковим 

керівникам тем: 

3.1 Забезпечити виконання планів науково-дослідних робіт, цільове 

використання бюджетних коштів. 

3.2  Подати до 8 лютого 2013 р. у планово-фінансову групу НДЧ : 

а) річні розрахунки фонду заробітної плати держбюджетних тем за 

стандартною формою; 

б) провести зарахування штатних працівників з 18.02.2013р. на час дії 

теми та зарахування сумісників з 18.02.2013 р. по 31.12.2013 р. згідно 

встановленого порядку; 

в) річні кошториси витрат із помісячним розподілом статті «Інші 

витрати» (додаток 3) та річні кошториси з поквартальним розподілом у 2-х 

примірниках (статтю «Матеріали» розписати у службовому поданні по 

позиціях, що і в яких кількостях планується купувати);  

г) при розрахунку фонду заробітної плати дотримуватись виділеного 

помісячного планового фонду заробітної плати. У випадку фактичного 

перевищення (економії) фонду заробітної плати у січні, привести фактичний 

фонд заробітної плати у відповідність з плановим у лютому; 

д) передбачити участь студентів та аспірантів у виконанні науково-

дослідних тем, виділяючи на їх оплату не менше 3% річного фонду 

заробітної плати; 



е) передбачити згідно з частиною 19 ст.24 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» кошти на виплату науковим 

працівникам грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів 

(ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на 

посадах, зазначених у Переліку посад наукових працівників вищих 

навчальних закладів  та наукових установ, перебування на яких дає право на 

призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію у 

2013 році; 

є) бухгалтерії Університету, відділу науково-технічної інформації та 

науково-організаційної роботи, планово-фінансовій групі НДЧ та науковим 

керівникам тем проводити щоквартальний аналіз витрат по темах, керуючись 

наказом ректора від 2 жовтня 2008 р. № 508. 

3.3 Подати до 28 лютого 2013 року у відділ стандартизації, метрології 

та сертифікації технічні завдання на нові науково-дослідні роботи, виконання 

яких розпочато у 2013 р. 

3.4 За вимогою науково-дослідної частини своєчасно представляти 

інформацію про хід виконання держбюджетних тем. 

4. При невиконанні вимог п.2 питання про фінансування НДР на 

наступний рік розглядатись не буде. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Котура Б.Я. 

 

 

 

 

РЕКТОР         І.О. ВАКАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


