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        До засідання Вченої Ради 

КНУ імені Тараса Шевченка 

07 лютого 2022 року 

 

ЗВІТ 

Про результати фінансово-господарської діяльності 

Університету   за 2021 рік 

 

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА 2021 РІК 
 

Обсяг фінансування Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на 2021 рік за усіма бюджетними програмами  склав  - 2 668,21 

млн. грн. 

Залишок коштів на рахунках за всіма програмами по спеціальному фонду 

на 01.01.2021 р.  – 214,37  млн. грн. 

Фінансування у 2021 році становить: по загальному фонду 1 802,85 млн. 

грн., або 67,57  %, по спеціальному фонду  - 865,36  млн. грн., або 32,43% 

загального обсягу фінансування.  

Кошти у сумі – 2 664,82 млн. грн.  було витрачено на: 

 

 



2 
 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 189,73 млн. грн. 

(82,17%); у т. ч. премії – 159,9 млн. грн.  

2. Оплату комунальних послуг – 130,96  млн. грн.  (4,91 %) ; 

3. Виплату стипендій   (аспірантам, докторантам, академічних , 

імннних ) -160,22  млн. грн.(6,01%); 

4. Виплат сиротам – 1,72  млн. грн.(0,07%);  

5. Видатки на  відрядження  студентам  та співробітникам– 1,53 млн. 

грн. (0,06 %); 

6. Придбання продуктів харчування у т. ч. (харчуання учням ліцею, 

студентам, сиротам) – 38,16 млн. грн. (1,43 %); 

7. Оплату  товарів і послуг – 77,66 млн. грн. (2,91 %); 

8. Сплата податків (збір за воду, збір за надра, за забруднення 

навколишнього середовища, податок за землю) – 3,25 млн. грн.(0,12 %); 

9. Придбання обладнання – 27,73  млн. грн. (1,04%); 

10. Капітальні ремонти  навчальних корпусів та гуртожитків, поточні 

ремонти навчальних корпусів та гуртожитків – 33,86 млн. грн. (1,28 %); 

 

1. Загальний фонд 

1.1  Фактичні надходження по  загальному фонду  з Державного бюджету 

України у 2021 році за усіма бюджетними програмами 1 799,46  млн. грн. 

кошти було витрачено на:  
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1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 535,97  млн. грн. 

(85,36%); у т. ч премії на суму – 146,9  млн. грн., угоди ЦПХ на суму – 

0,11 млн. 
2. Оплату комунальних послуг – 68,19 млн. грн.,  (3,79%) з них: ОСВІТА – 

60,94 млн. грн., НДЧ- 1,8 млн. грн., Ліцей – 2,97 млн. грн., Коледжі -  2,48 

млн. грн.;  

3. Виплату стипендій аспірантам, докторантам, студентам – 

159,3млн. грн.(8,85%) з них: студентам коледжів – 3,45 млн. грн.; 

4. Виплат сиротам – 1,72 млн. грн.(0,095%); 

5. Придбання продуктів  харчуання учням ліцею, студентам сиротам  – 

12,4 млн. грн. (0,68 %); 

6. Закупівлю  товарів – 5,7 млн. грн. (0,32 %); 

7. Оплата послуг ( у т. ч. проведення поточних ремонтів – 1,4 млн. грн.) -

2,35 млн. грн.(0,13 %);  

8. Придбання обладнання – 7,69 млн. грн. ( 0,43 %) 

9. Капітальний ремонт -  6,05 млн. грн. ( 0,34 %) 

 з них: Коледжі – 0,38 млн. грн. Ліцей – 0,99 млн. грн.,; 

10.  Видатки на відрядження – 0,09 млн. грн. ( 0,005 %) 

 

у тому числі: 

1.1.1 За програмою КПКВ 2201280 „Підготовка кадрів Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка” (ОСВІТА) склали 

1 483,4 млн. грн., які витрачено на:  
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1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 368,86 млн. грн. 

(92,28%); у т. ч. премії – 132,7 млн. грн. 

2. Оплату комунальних послуг – 60,94 млн. грн. (4,1 %); 

3. Виплату стипендій (аспірантам та докторантам) – 44,4 млн. грн.   

(3,0%).; 

4. Виплати на хрчування дітей сиріт – 7,53 млн. грн. (0,51%); 

5. Виплат сиротам на придбання літератури – 1,67 млн. грн. (0,11 %);  

 

1.1.2 За програмою КПКВ 2201040  "Наукова і науково – технічна діяльність 

закладів вищої освіти та наукових установ"  (НАУКА)  склали 104,1  

млн. грн., які витрачено у сумі 103,38  млн. грн., на:  

 

 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 97,39 млн. грн.(94,21%),    

в т.ч.  премії на суму – 7,7 млн. грн., угоди ЦПХ на суму – 0,11 млн. грн.;  

2. Оплату комунальних послуг – 1,48 млн. грн. (1,43 %);  

3. Придбання матеріалів  за темами – 3,65  млн. грн. (3,53%);  

4. Оплата послуг (крім комунальних) – 0,51  млн. грн. (0,49 %); 

5. Видатки на відрядження – 0,09 млн. грн. ( 0,09%) 

6. Оплата послуг співвиконавцям НДР – 0,22 млн. грн. ( 0,21%) 

7. Придбання обладнання - 0,04 млн. грн. ( 0,04%) 
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1.1.3 За програмою КПКВ 2201100  "Надання освіти закладами 

загальної середньої освіти державної форми власності "  (ЛІЦЕЙ) склали 

42,15 млн. грн., які витрачено у сумі 41,63 млн.грн.   на:  

 

 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 30,95 млн. грн.(74,35%); 

         у т. ч. премії – 2,0 млн. грн.  

2. Оплату комунальних послуг – 2,97  млн. грн. (7,13 %);  

3. Закупівля товарів та медикаментів   – 0,6 млн. грн. (1,44%);  

        4. Оплата послуг ( у т. ч. проведення поточних ремонтів – 1,4 млн. грн.) -

1,55 млн. грн.  (3,72%);  

5. Придбання продуктів харчування – 4,57 млн. грн.(10,98 %). 

6. Капітальний ремонт -0,99 млн. грн.(2,38 %). 

 

Поточні ремонти: 

Таблиця 1 

Об’єкт та вид робіт 
Сума (грн.) 

 

поточний ремонт (аварійний) покрівлі навчального корпуса 

УФМЛ Глушкова,6 
49 520,68 

поточний ремонт покрівлі УФМЛ Глушкова,6 (спальний 

корпус) 
1 397 417,86 

Всього 1 446 938,54 
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Капітальні ремонти: 

Таблиця 2 

Об’єкт та вид робіт 
Сума (грн.) 

 

капітальний ремонт системи пожежної сигналізації УФМЛ 

Глушкова,6 
922 318,39 

 

1.1.4.   За програмою КПКВ 2201420  "Підготовка кадрів закладами 

фахової передвищої освіти " (КОЛЕДЖІ) склали 31,88  млн. грн., які 

витрачено у сумі 31,74 млн.грн.  на:  

 

       1.1.4.1.    КГРТ у сумі  – 20,22 млн. грн. 

 

 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 17,83 млн. грн. (88,18%);  

у т. ч. премії – 2,8 млн. грн. 

2. Оплату комунальних послуг – 2,07 млн. грн.(10,23%);  

3. Виплати на харчування дітям сиротам – 0,24 млн. грн (1,19%); 

4. Виплати сиротам на літературу – 0,04 млн. грн. (0,2%); 

5. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,04  млн. грн (0,2%). 
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       1.1.4.2     ОМФК у сумі – 11,52 млн.грн. 

 

 

 

 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 11,02 млн. грн. (95,66 %) 

у т. ч. премії – 1,7 млн. грн. 

        2. Оплату комунальних послуг – 0,41 млн. грн (3,56%); 

3. Виплати на харчування дітям сиротам – 0,06 млн. грн.(0,52%); 

4. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,02 млн. грн (0,17%); 

5. Виплати сиротам на літературу – 0,01 млн. грн. (0,09%); 

 

1.1.5. За програмою КПКВК 2201390 «Підтримка пріоритетних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок» (НАУКА)  склали 20,82 млн. грн., які витрачено у сумі 19,35 

млн.грн.   на: 
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1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 9,92 млн. грн. (51,27 %);  

2. Оплату комунальних послуг – 0,32 млн. грн.(1,65%);  

3. Закупівля товарів та послуг – 1,46  млн. грн. (7,55 %); 

        4. Придбання обладнання – 7,65 млн. грн. ( 39,53%) 

 

 

За 2021 рік придбано матеріальних цінностей (Наука) на загальну суму 

7651,0 тис. грн.,з них у тому числі: 

                                                                

                                                                                                 Таблиця 3 

№ Матеріальні цінності Кількість Сума 

(тис. грн.) 

1 Вага AS 220R2 2 65,7 

2 

Комп'ютерна техніка та офісна техніка 

(ноутбуки,принтери) 24 1170,9 

3 Спекторофлюориметр Shimadzu RF -6000 1 882,9 

4 

Спектрофотометр УФ-, Видимого-та невидимого 

ближнього ІЧ-діапазону Shimadzu UV 2600i 1 706,7 

5 Портативний векторний аналізатор ZNH 8 1 579,0 

6 Автомат.метеорологічн.інтелект.вимір.WS800-UMB 1 177,0 

7 Планетарний кульовий млин ВМ6 pro 1 372,0 

8 Спектрофотометр inSpect-107UV 1 110,3 

9 Робоча обчисл. станція Flyline Intel Core i7-10700 3 170,6 

10 

Сенсорний вимірювач і прецизійне 

чотирьохквадратне джерело струму і 

напруги/навантаження з опцією KickStart і аксесуари 1 266,9 

11 Інвертований мікроскоп І М-3 з аксесуарами 1 130,0 

12 Модулі Hamamatsu, Thorlabs 4 186,2 

13 

Телескоп Celestron Advanced VX 11 з системою 

GOTO 1 130,0 

14 Камера астрономічна Atik Infinity ATK0144 2 71,2 

15 

Проточний цитометр DxFLEX (В5,в к-ті з 

дод.спец.пр 1 2554,9 

16 

Двочастотний GNSS комплект ГеоМетр  SCOUUT 

GM RTK 1 76,7 

 РАЗОМ:  7 651,0 
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1.1.6. За програмою КПКВК 2201140 « Фонд розвитку закладів фахової 

передвищої та вищої освіти» )  склали 5,09 млн. грн., які витрачено у сумі 

5,06 млн.грн.   на:  

1. Капітальний ремонт  (ОСВІТА) – 4,68 млн. грн.; 

2. Капітальний ремонт  (ОМФК) – 0,15 млн. грн.; 

3 Капітальний ремонт  (КГРТ) – 0,23 млн. грн.; 

 

 
 

1.1.7.  За програмою КПКВ 2201190  "Виплата академічних стипендій 

студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої 

та вищої освіти" (ОСВІТА та КОЛЕДЖІ) склали 115,18  млн. грн., які 

витрачено у сумі 114,78 млн. грн.    на: 

 

 

1. Виплату академічних стипендій (ОСВІТА) – 111,33 млн. грн.; 

2. Виплату академічних стипендій (ОМФК) – 1,75 млн. грн.; 

3. Виплату академічних стипендій (КГРТ) – 1,7 млн. грн.; 
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1.1.8. За загальним фондом за програмою 2201180 " Державні премії, 

стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям 

міжнародних конкурсів." витрачено, згідно із кошторисом на 2021 рік – 0,12 

млн.грн, із них: 

▪ ОСВІТА – 0,12 млн.грн. 

1.1.9. За загальним фондом за програмою 2201210 «Державне пільгове 

довгострокове кредитування на здобуття освіти» кошторисом передбачалося 

0,12 млн.грн. 

                   

 

2. СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

 
Стипендіальний фонд у 2021 році становив 176,62  млн. грн. (у т.ч. 

академічна стипендія – 114,78  млн. грн.; соціальна стипендія – 17,44 млн. 

грн.; стипендія аспірантам, докторантам – 44,4 млн. грн.   які витрачено у 

сумі 176,62 млн.грн.   на: 

 

 

 
 
 

 

1.  Академічна стипендія – 114,78 млн. грн.;  

2. Соціальна стипендія – 17,44 млн. грн.;  

3. Стипендія аспірантам, докторантам – 44,4 млн. грн.    
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2021 року академічну стипендію отримували 5883 студент, соціальну 

стипендію – 1506 студентів, 512 аспірантів та 31 докторант, усього 7932 осіб. 

 

2.1.Контингент студентів, що отримують академічні стипендії 

          

                 Таблиця 4 

 

Кількість 

стипендіатів 

2021 рік 

у т.ч. 

стипендіати 

коледжів 

Студенти, що отримують стипендії Верховної Ради України 4 0 

Студенти, що отримують стипендії Президента України 8 0 

Студенти, що отримують стипендію імені Грушевського 8 0 

Студенти, що отримують стипендії  Кабінету Міністрів 

України 
16 0 

Студенти, що отримують стипендію імені Чорновола 1 0 

Студенти, що отримують іменні стипендії Університету 0 0 

Студенти, які навчаються на відмінно  984 44 

Студенти, які мають середній бал 4-4,99  4862 190 

Всього: 5883 234 

 

 

 

2.2. Контингент студентів, що отримують соціальні стипендії 

 

Таблиця 5 

  Кількість 

стипендіатів 

2021 рік 

у т.ч. 

стипендіати 

коледжів 

1 2 3 

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
11 0 

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної 

роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного 

випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, 

протягом 3 років після здобуття загальної середньої освіти 

43 
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Особи,які визнані постраждалими учасниками Революції 

Гідності,  учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення 

навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років) 

523 25 

Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення 

навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення 

ними 23 років) 

26 
 

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій 

громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського 

протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному 

закладі, але й не довше ніж до досягнення ними 23 років) 

1 
 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до 

закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 років) 

371 16 

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи 258 9 

Студенти із малозабезпечених сімей   38 2 

Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону 40 1 
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України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому 

закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)  

Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до 

закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж 

до досягнення ними 23 років) (діти в яких немає довідки про 

вузяття на облік внутрішньо переміщеної особи) 

1 0 

Діти  померлих учасників Революції Гідності, учасників 

бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до 

закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж 

до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” 

5 0 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та 

особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до 

закінчення вищого навчального закладу, а також студенти 

(курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у 

віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 

189         11 

Всього: 1506 64 

 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ. 

Для гармонійного розвитку особистості студента, формування навичок 

майбутнього організатора та відповідно до ст. 40 Закону України "Про вищу 

освіту" в університеті створено студентський парламент як керівний орган 

студентського самоврядування. Ухвалою Вченої ради Університету на 

виконання завдань і повноважень студентського самоврядування у 2021 році 

передбачено 2 284,3 тис. грн., у тому числі видатки на відрядження – 685,3 

тис. грн., видатки на послуги, пов'язані з науковою, соціальною, культурно-

масовою, спортивною та мистецькою діяльністю студентського 

самоврядування в інститутах та на факультетах – 228,4 тис. грн., витрати на 
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придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 256,4 тис. грн., придбання 

предметів довгострокового використання -  114,2  тис. грн.  

Кошти у сумі – 1,26 млн. грн. витрачено на: 

 

 

1. Оплата товарів - 0,71 млн. грн. (68,0 %); 

2.  Оплату послуг - 0,23 млн. грн. (6,0 %); 

3.  Видатки на відрядження - 0,32 млн. грн. (7,0 %); 

 

Таблиця 6 

Назва 
Затверджено 

кошторисом 

Витрачено 

коштів(млн.грн.) 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

1,26 0,71 

Оплата послуг (крім комунальних) 0,23 0,23 

Видатки на відрядження 0,68 0,32 

Предмети довгострокового використання 0,11 0,00 

Всього 2,28 1,26 

            

 

Неосвоєні кошти згідно кошторисних призначень  1,02 млн. грн.(44,74%) 
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4. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Фактичні надходження по спеціальному фонду  за  2021 рік за усіма 

бюджетними програмами (освітня та наукова діяльність, навчання в ліцеї та 

коледжах) склали – 878,41  млн. грн. 

Залишок коштів на рахунках за усіма програмами по спеціальному фонду 

на 01.01.2021  р.  – 214,37  млн. грн. 

4.1.1 За програмою КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка" (ОСВІТА) – 

отримано надходжень – 798,25  млн. грн.  

 

Структура фактичних надходжень по спеціальному фонду у 2021 році 

за КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка"(ОСВІТА) 

 

 

Таблиця 7 

Джерела надходжень Сума 

млн. грн. 

% 

Навчання за контрактом студентів  607,91 76,15 

Навчання за контрактом аспірантів, докторантів, 

здобувачів, слухачів, кандидатські іспити, курси 

іноземних мов тощо  

51,79 6,49 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, 

докторантів тощо 

70,8 8,87 

Оренда приміщень 3,05 0,38 

Інші послуги (ВПЦ, послуги Інтернет, телефонні 

послуги, брухт, інше) 

3,65 0,46 

Благодійні внески, гранти, дарунки, лишки 18,03 2,26 

Суми за дорученнями  2,17 0,27 

Надання послуг Центрами харчування 40,85 5,12 

Всього  798,25 100 
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Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті є 

платні послуги з підготовки студентів, які складають 76,15 % від загальної 

суми надходжень. 
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4.1.1.1. Структура надходжень  платних освітніх послуг за  2021 рік 

в розрізі факультетів, інститутів. 

 

Таблиця 8 

 

№ 

Факультет, Інститут Від  

вітчизняних 

студентів 

Від 

іноземних 

громадян 

Разом за 

платні 

освітні 

послуги 

% 

1 ННІ міжнародних відносин 98,88 10,07 108,95 17,92 

2 ННІ права 95,60 1,76 97,36 16,02 

3 ННЦ "Ін-т біології та 

медицини" 9,11 71,07 80,18 

13,19 

 

4 ННІ філології 41,54 21,10 62,64 10,30 

5 Економічний факультет 50,82 4,43 55,25 9,09 

6 ННІ журналістики 42,77 0,79 43,56 7,17 

7 Інститут післядипломної 

освіти 25,51 1,83 27,34 

4,5 

8 Факультет інформаційних 

технологій 23,19 0,4 23,59 

3,88 

9 Філософський факультет 15,06 2,21 17,27 2,84 

10 ННІ публічного управління 

та державної служби 16,97 0,27 17,24 

2,83 

11 Факультет психології 16,28 0,88 17,16 2,82 

12 Військовий інститут 16,8  16,8 2,76 

13 Історичний факультет 8,98 1,6 10,58 1,74 

14 Факультет комп’ютерних 

наук та кібернетики 9,35 0,12 9,47 

1,56 

15 Механіко-математичний 

факультет 1,39 4,21 5,6 

 

0,92 

16 Географічний факультет 3,56 1,00 4,56 0,75 

17 Факультет соціології 3,17 0,16 3,33 0,55 

18 ННІ «Інститут геології» 0,3 2,72 3,02 0,5 

19 Фізичний факультет 0,34 1,32 1,66 0,27 

20 Ф-т радіофізики, 

електроніки та 

комп'ютерних систем 0,94 0,03 0,97 

 

 

0,16 

21 Інститут високих технологій 0,81 0,02 0,83 0,14 

22 Хімічний факультет 0,54 0,01 0,55 0,09 

Разом 481,91 126,00 607,91 100,00 
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4.1.1.2.  Доходи від грантів для розвитку освіти на загальну суму 2,21 

млн. грн., а саме: 

 

Таблиця 9 

 

 

Назва міжнародних 

фінансових 

організацій або 

країн-донорів 

гранту 

Договір про 

грант 
Мета використання гранту 

 

Сума 

отриманих 

коштів 

тис. грн. 

Грант 
CPEA-LT-
2016/1003 

Двостороння угода, згідно із 

проектом: "Поглиблена спільна 

освітньо-наукова програма з 

управління ризиками в 

промисловості та сервісах в умовах 

глобальних економічних, технічних 

та екологічних змін", Норвегія 

Ф-т комп'ютерних наук та 

кібернетики, Заславський В.А 

366,42 

Грантова угода 
2018-3308/001-
001 

Журналістська освіта задля 
демократії в Україні. Розробка 
стандартів, доброчесність і 
професіоналізм; Велика Британія. 
Інститут журналістики, Різун В.В. 

90,09 

Грантова угода 
2020-1-PLOI- 
KA203-082197-
P3 

Програма ЄС у сфері освіти, 
професійної підготовки молоді та 
спорту, Польща 
Факультет інформаційних 
технологій,завідувач кафедри 
Бичков О.С. 

683,92 

Грантова угода 
598236-ЕРР-1-
2018 

Рамкова структура компетентностей 
для українських вчителві та інших 
громадян. Литва 
Факультет інформаційних 
технологій, доцент Бронін С.В. 

1002,29 

Міжінститутська 
грантова угода у 
рамках програми  
ERASMUS+ 

 

Навчальна мобільність для студентів 
та викладачів вищих навчальних 
закладів Констанський університет, 
Німеччина 
Відділ міжнародних звязків, 
Курченко О.О. 

31,71 

Міжінститутська 
грантова угода 

ERASMUS+ 

2018-1-ITO3-
KA107-047190 

Міжнародна кредитна 
мобільніситУніверситет Лакуїли, 
Італія 
Відділ міжнародних звязків, 
Курченко О.О.

 

40,44 

Всього 2 214,87 
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4.1.2.  За програмою КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка"(ОСВІТА) за 2021 рік  

Залишок коштів на 01.01.2021  р. – 203,41 млн. грн. 

 

витрати у сумі  791,05 млн. грн. спрямовано на : 

 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 613,98 млн. грн.(77,61 %) 

у т. ч. премії – 49,0 млн. грн. 

        2. Оплату комунальних послуг – 58,87млн. грн.(7,44 %);  

3. Відрядження співробітників, студентів  та практику студентів – 0,98 

млн. грн.(0,12%); 

4. Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (у т. ч. 

комп'ютери та офісна техніка 5,8 млн.грн.)– 12,39млн. грн.(1,56%); 

 5.Поточний  та капітальний ремонт  навчальних корпусів та 

гуртожитків – 27,81  млн. грн.(3,51%);  

6. Поточні ремонти обладнання- 2,4 млн. грн. (0,3%);   

7. Придбання продуктів харчування – 25,76  млн. грн. (3,25 %); 

8.  Придбання канцтоварів та витратних матеріалів – 4,42 млн. грн. 

(0,55 %); 

9. Придбання господарських товарів, електротоварів, сантехнічних 

матеріалів – 7,99 млн. грн. (1,01%); 

10. Придбання  меблів та комплектуючих для їх виготовлення – 2,53 млн. 

грн. (0,32 %); 

11. Придбання комплектуючих до комп’ютерної, телекомунікаційної 

техніки, систем відеоспостереження – 1,38 млн. грн. (0,17%); 

12. Оплата за бланки студентських квитків – 2,15 млн. грн. (0,27 %); 

13.  Оплата за послуги з доступу до баз даних, обслуговування програмного 

забезпечення, відновлення локальних комп’ютерних мереж – 2,23 млн. 

грн.(0,28  %); 

 14. Послуги з технічного обслуговування обладнання, вивозу сміття, 

повірки лічильників, обслуговування та ТО ліфтів,дезінфекції та 

дератизації , оплата  послуг з медогляду працівників, транспортних 

послуг, ремонту автотранспортних засобів, послуг зв҆язку,поштових 

послуг, питної води та оренди кулерів, касового обслуговування, ремонти 
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та ТО обладнання ВПЦ,  модернізація компю҆терної техніки, ремонт 

систем опалення, страхування та інше  

 – 11,76 млн. грн.(1,49 %);  

15.  Придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин - 3,85 млн. грн. 

(0,48 %); 

16. Сплата податків ( збір за воду, збір за надра, за забруднення 

навколишнього середовища, податок за землю) – 3,06  млн. грн.(0,38  %); 

17.  Виплату стипендій (іменних) – 0,43 млн грн (0,05 %); 

18. Придбання обладнання– 9,06 млн. грн. (у т. ч. комп'ютери та 

мультімедійна  техніка – 5,2 млн.грн.) (1,21 %). 

 

 

 

                           4.1.2.1.           Поточні ремонти 

                                                                                                Таблиця 10 

Об’єкт та вид робіт Сума (грн.) 

Послуги з відновленя асфальтобетонного покриття  біля 

корпусу радіофізичного ф-ту, пр-т А.Глушкова,4Г 
44 977,24 

Послуги  з поточного ремонту відновлення 

асфальтобетонного покриття біля корпусу кріоген.станції, 

пр-т А.Глушкова,4А 

36 610,54 
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Послуги  з поточного ремонту відновлення 

асфальтобетонного покриття біля  учбового корп.фізичного 

ф-ту, пр-т А.Глушкова,4б 

49 895,21 

Послуги  з поточного ремонту відновлення 

асфальтобетонного покриття біля географічного ф-ту, пр-т 

А.Глушкова,2А 

49 992,52 

  Послуги з відновлення асфальтного покриття біля корпусу 

фізичного ф-ту, вул.А.Глушкова,4 
3 369,75 

Послуги  з поточного ремонту відновлення 

асфальтобетонного покриття біля наук.бібл. 

вул.Володимирська,58 

11 713,15 

Послуги з відновлення асфальтного покриття біля 

гуртож.№ 3, вул.Ломоносова,41 
48 872,72 

Послуги з відновлення асфальтного покриття біля  ін-ту 

біології, пр-т А.Глушкова,2 
49 094,66 

Послуги  з поточного ремонту відновлення 

асфальтобетонного покриття біля гуртожитку № 9, 

вул.Ломоносова,57 

43 934,53 

Послуги з відновлення асфальтного покриття біля  кафе 

"Мрія", вул.Ломоносова,69 
2 526,25 

Послуги  з поточного ремонту відновлення 

асфальтобетонного покриття біля гуртожитку № 4, 

вул.Ломоносова,47 

49 895,21 

Послуги з відновлення асфальтного покриття біля їдальні 

Військового ін-ту, вул.А.Глушкова,4в 
48 112,86 

Послуги з відновлення асфальтного покриття біля 

гуртож.№ 11, вул.Ломоносова,45 
40 446,02 

Послуги з пот.ремонту покриття підлоги коридору 3 

поверху блоку А навч.корпусу ІПО. вул.Васильківська,36 
210 000,00 

Послуги з поточного ремонту чоловічого санвузла 1 

поверху правого крила 

голов.навч.корпусу,вул.Володимирська,60.  

357 925,00 

Послуги з поточного ремонту жіночого санвузла 1 поверху 

правого крила голов.навч.корпусу,вул.Володимирська,60.  
288 473,00 

Послуги з поточного ремонту в підвалі кімнат, душових, 

санвузлів кафе "Мрія" ЦХ2, вул.Ломоносова,69 
228 321,00 

Послуги з поточного ремонту жіночого санвузла 1 поверху 

правого крила голов.навч.корпусу, вул.Володимирська, 60 

(Додаткові роботи) 

21 965,00 

Послуги з поточного ремонту чоловічого санвузла 1 

поверху правого крила голов.навч.корпусу, 

вул.Володимирська, 60 (Додаткові роботи) 

24 244,00 
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Коригування РП "Система пожежної сигналіз,оповіщ.про 

пожежу та управ.евакуюванням 

людей",вул.Володимирська,60 

49 000,00 

Послуги з гідрохімічної промивки внітрішньої системи 

опалення в гуртожитках №№ 8,9,11,12,16,17 
579 996,00 

Послуги з прокладання волокно-оптичного кабелю до 

будівлі ННІПУДС в телефон.каналізації ПАТ "Укртелеком" 

від буд.№ 36/1 по вул.Ю.Іллєнка до буд.12/2 по 

вул.Ромоданова 

154 890,00 

Послуги зі встановлення електричного обладнання: 

монтажні роботи, щодо облаштування службових 

приміщень Цнтрального складу, вул. Академіка Глушкова, 

2-а, корп. 9 

7 840,00 

Послуги з встановлення протипожежних дверей 41 288,76 

Послуги з проведення столярних робіт в гуртожитку № 5, 

вул.Ломоносова,51 
44 038,48 

Послуги з поточного ремонту приміщення майстерні, 

вул.Ломоносова,36а 
42 859,39 

ремонтні роботи приміщ.№35 мех.-мат.ф-т м.Київ,пр-т 

академіка Глушкова,4-є 
11 427,28 

Послуги з пот.ремонту підлоги каб.№ 204 корпусу 

кріогенної станції ІВТ, пр-т А.Глушкова,4Г 
24 936,26 

Послуги з поточного ремонту приміщень № 26, коридору 

ректорату, вул.Володимирська,64/13 
49 246,81 

Послуги з пот.ремонту ауд.кафедр економ.кібернетики та 

іноз.мов з метою об'єд.двух ауд.№№808-809 економ.ф-ту, 

вул.Васильківська,90А 

123 847,93 

Послуги з укладання комп'ют.кабелів між серверною ІОЦ 

(к.123 ФКНК) та серверною ФРЕКС, пр-т Глушкова,4Г 
49 764,39 

Послуги з пот.ремонту охоронної сигналізації та 

налагодження системи відеонагляду в ФІТ, 

вул.Б.Гаврилишина,24 

47 845,60 

Послуги з обслуговування систем відеоспостереження в 

підрозділах КНУ з січня по березень 2021 р. 
49 500,00 

Послуги з поточного ремонту стін коридору та коридору 

їдальні корпусу ін-ту філології, б.Т.Шевченка,14 
49 954,17 

Послуги з пот.ремонту (заміна) ділянки каналіз.мережі 

головного навч.корпусу, вул.Володимирська,60 
341 332,55 

Послуги з гідродінамічного очищення каналізац.мережі  

гуртожитку № 13,вул.Ломоносова,39 
14 568,00 
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Послуги з поточного ремонту вхідної групи із заміною 

дерев'яних дверей каб.№ 707 економ.ф-

ту,вул.Васильківська,90А 

31 348,00 

Послуги з поточного ремонту приміщ.№ 39, 40 кафедри 

матем.аналізу мех.-мат ф-ту, пр-т А.Глушкова,4е 
19 962,49 

Послуги з поточного ремонту (встановлення підвіконня в 

кімн.№ 39,40 кафедри математ.аналізу мех.-мат.ф-ту, пр-т 

А.Глушкова,4е 

15 879,16 

Послуги з ремонту шлагбаума біля гуртожитку № 7, 

вул.Ломоносова,61 
9 637,00 

Послуги з пот.ремонту і регулювання вікон та дверей в 

гуртож.№ 6, вул.Ломоносова,59 
49 721,81 

Послуги з заміни металевого дверного блоку надбудови 

виходу на покрівлю гуртож.№ 15,вул.Ломоносова,81/1 
7 152,52 

Виготовлення ПКД системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщ.  про пожежу та управл. евакуацією людей на 

економ.ф-ті, вул. Васильківська, 90-А 

14 998,00 

Послуги з розробки ПКД на облаштування пішохідної алеї 

на честь 30-ти річчя Незалежної України біля географ.ф-ту, 

вул.А.Глушкова,2 

49 900,00 

Послуги з поточного ремонту огорожі тенісного корту 

гуртож.№ 14, пр-т В.Лобановського,3 
31 807,04 

Послуги з прокладання ліній кабельних мереж від серверної 

радіофіз.ф-ту до серверної фізичного ф-ту, пр-т Глушкова,4 
42 912,25 

Послуги зі встановлення та налаштування бездротових 

точок та мережевих комутаторів на 1 та 3 поверсі будівлі 

факультету інформаційних технологій, вул. Богдана 

Гаврилишина 24 

47 795,00 

Послуги зі встановл.системи бездротового доступу до 

мережі Інтернет в корпусі загальноунів.кафедр, пр-т 

Глушкова,2 

46 850,00 

Послуги з монтажу та поточного ремонту охоронної 

системи контролю доступу до гуртожитку №8, вул. 

Ломоносова, 55 

48 648,99 

Послуги з монтажу та поточного ремонту   охоронної 

системи контролю доступу до гуртожитку №9, вул. 

Ломоносова, 57 

48 309,28 

Послуги з вогнесахисного просочування розчином ДСА 2 

дерев.конструкцій сценічного оформлення актової зали 

економ.ф-ту,вул.Васильківська,90А 

 

12 342,72 
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Послуги з пот.ремонту душових кімнат та санвузлів 5 

поверху (блоки № 501-504,508) гуртож.№ 22, вул.Літня,25 
298 706,93 

Послуги з аварійного ремонту скляного покриття 

Купольної(тропічної) оранжереї Ботсаду,вул.С.Петрлюри,1 

 

42 723,00 

Послуги з виготовлення та встановлення 

металопластикових вікон в аудиторіях № 302, № 411 

корпусу ФІТ, вул. Гаврилишина, 24 

17 260,00 

Послуги з виготовлення ПКД модульної системи 

локального пожежогасіння приміщення кухні 

ЦХ1,вул.Володимирська,60 

46 121,47 

Послуги з поточного ремонту ділянки тепломережі, що 

забезпечує теплоносієм оранжерею № 4 Ботсаду, 

вул.С.Петлюри,1 

15 081,00 

Послуги з поточного ремонту теплового колодязя Ботсаду, 

вул.С.Петлюри,1 
34 383,94 

Послуги з поточного ремонту покрівлі гуртожитку № 22, 

вул.Літня,25 
220 000,00 

Послуги зі встановлення металопластикових вікон в 

переході з корпусу ІПО до гуртожитку,вул.Васильківська,36 
127 489,28 

Послуги з пот.ремонту кімн.№ 261 сектору денного 

відділення відділу організ.навч.процесу інституту права, 

вул.Володимирська,60. Додаткова угода № 1 про 

подовження строку надання послуг 

 

178 961,27 

Поточний аварійний ремонт даху Лабораторії захисту 

рослин Ботсаду, вул.С.Петлюри,1 
48 399,60 

Послуги з поточного ремонту приміщення № 910 в 

гуртож.№ 9, вул.Ломоносова,57 
139 203,48 

Послуги з поточного ремонту кімн.№ 139 Інституту права, 

вул.Володимирська,60 
89 208,34 

Послуги з пот.рем.кімн.№ 139 Інституту права, 

вул.Володимирська,60.  Додаткові роботи. 
27 039,30 

Послуги з виконання експертизи проекту "Система 

пож.сигналіз.,система оповіщ.про пожежу 

голов.навч.корпусу,вул.Володимирська,60" 

15 629,59 

Послуги з виконання експертизи ПКД "Пот.ремонт 

металевої огорожі,воріт та хвірток та території 

студмістечка,вул.Ломоносова,35-

61,вул.Васильківська,94,вул.Сєченова,6,6а 

4 279,58 

Послуги з поточного аварійного ремонту пошкодженої 

кабельної лінії КЛ-0,4 від ТП 746 до ГРЩ1 гуртож.№ 22, 

вул.Літня,25 

46 342,52 
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Поточний аварійний ремонт пошкодженої кабельної лінії № 

2 від навч.корпусу КГРТ (вул.В.Тютюнника,9 до 

гуртожитку № 22 (вул.Літня,25) 

46 696,16 

Роботи з КПК на реконструкцію індивідуального теплового 

пункту гуртожитку № 1, вул. Ломоносова,35 
25 313,68 

Роботи з КПК на реконструкцію індивідуального теплового 

пункту гуртожитку № 4, вул. Ломоносова, 47 
25 313,68 

Роботи з КПК на реконструкцію індивідуального теплового 

пункту гуртожитку № 2, вул. Ломоносова, 37 
25 313,68 

Роботи з КПКД на реконструкцію індивідуального 

теплового пункту гуртожитку № 15, вул. Ломоносова,81 
25 313,68 

Роботи з КПК на реконструкцію індивідуального теплового 

пункту гуртожитку № 3, вул. Ломоносова,41 
25 313,68 

Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі 

ректорату, вул.Володимиоська,64/13 
28 196,24 

Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі корпусу 

ін-ту філології, б.Шевченко,14 
43 892,53 

ВСЬОГО 
5 366 151,17 

 

 

4.1.2.2. Капітальний ремонт гуртожитків 

 

Таблиця 11 

Об’єкт та вид робіт Сума (грн.) 

Капітальний ремонт житлових блоків та місць загального 

користування 7 поверху гуртож.№ 8, вул.Ломоносова,55 
925 914,26 

Монтаж систем пожеж.сигналіз.та системи оповіщ.про пожежу 

та управління евакуацією людей гуртож.№ 21 ІПО, 

вул.Васильківська,36 (Лот 2) 

869 722,68 

Роботи з розробки ПКД на кап.ремонт з встановленням системи 

пожежної сигналізації в гуртожитках № 9 , 16, 17 
232 522,38 

Виконання робіт з проектування мереж зовнішнього освітлення 

стадії "Робоча документація "Кап.рем.зовніш.освіт.території 

студмістечка" 

49 460,93 

Капітальний ремонт модульного блоку гарячого 

водопостачання, що знаходиться за адресою, вул.Ломоносова,57 

 

270 000,00 
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Виготовлення ПКД системи пожежної сигналізації і ситем 

оповіщ.про пожежу в гуртож.№ 13, вул.Ломоносова,39 
21 998,00 

Виконання робіт з тех.нагляду  по об'єкту "Встановл.системи 

пож.сигналіз.в гуртож.№ 11, вул.Ломоносова,45" 
36 627,28 

Капітальний ремонт санвузлів та душових в житл.блоках і 

житл.кімнатах з санвузлом та душ.кімнатою,кухні,кімнати для 

прання ,коридору,холу та демонтажні роботи в гуртож.№ 

8,вул.Ломоносова,55, 

299 566,99 

Виконання тех.нагляду на  встановлення системи відеонагляду 

на території студмістечка, вул.Ломоносова,59 
13 455,77 

Капітальний ремонт (заміна) ліфта лівого крила в гуртожитку 

№16, вул.Сєченова,6 (Коригування) 
993 164,22 

Капітальний ремонт (заміна) ліфта лівого крила в гуртожитку 

№13, вул.Ломоносова,39 (Коригування) 
993 075,67 

Капітальний ремонт (заміна) ліфта правого крила в гуртожитку 

№11, вул.Ломоносова,45 (Коригування) 
993 167,76 

Капітальний ремонт (заміна) ліфта в гуртожитку № 8, 

вул.Ломоносова,55 (Коригування) 
993 353,04 

Роботи з корегування ПКД на "Капітальний ремонт (заміна) 

ліфта лівого крила в гуртожитку № 13, вул.Ломоносова,39" 
33 264,00 

Роботи з корегування ПКД на "Капітальний ремонт (заміна) 

ліфта лівого крила в гуртожитку № 8, вул.Ломоносова,55" 
33 264,00 

Роботи з корегування ПКД на "Капітальний ремонт (заміна) 

ліфта лівого крила в гуртожитку № 16, вул.Сеченова,6" 
33 264,00 

Роботи з корегування ПКД на "Капітальний ремонт (заміна) 

ліфта лівого крила в гуртожитку № 11, вул.Ломоносова,45" 
33 264,00 

Виконання експертизи ПКД на капітальний ремонт системи 

зовнішнього освітлення внутрішньої території студмістечка, 

вул.Ломоносова,59 

4 476,00 

Виконання експертизи ПКД на капіт.ремонт житлових блоків та 

місць загального користування 7 поверху гуртож.№ 8, 

вул.Ломоносова,55 

3 240,00 

Розробка ПКД "Реконструкція вузла обліку теплової енергії в 

гуртожитках № 8,9, вул.Ломоносова,55-57" 
25 000,00 

Роботи з реконструкції індивідуального теплового пункту 

гуртож.№ 1, вул.Ломоносова,35 
1 193 568,20 

Роботи з реконструкції індивідуального теплового пункту 

гуртож.№ 2, вул.Ломоносова,37 
1 090 152,08 

Роботи з реконструкції індивідуального теплового пункту 

гуртож.№ 3, вул.Ломоносова,41 
1 072 270,35 

Роботи з реконструкції індивідуального теплового пункту 

гуртож.№ 4, вул.Ломоносова,47 
1 185 967,82 

Роботи з реконструкції індивідуального теплового пункту 

гуртож.№ 15, вул.Ломоносова,81 
1 481 968,81 
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Роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на 

реконструкцію індивідуального теплового пункту гуртожитку № 

2, вул. Ломоносова,37 

 

 

 

15 631,58 

Роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на 

реконструкцію індивідуального теплового пункту гуртожитку № 

4, вул. Ломоносова,47 

 

15 631,58 

Роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на 

реконструкцію індивідуального теплового пункту гуртожитку № 

15, вул. Ломоносова,81 

18 473,68 

Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт 

"Капітальний ремонт модульного блоку гарячого 

водопостачання,що знах.за адресою вул.Ломоносова,57" 

2 842,11 

Послуги з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт 

на реконструкцію індивідуального теплового пункту гуртожитку 

№ 1, вул. Ломоносова,35 

15 631,58 

Роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на 

реконструкцію індивідуального теплового пункту гуртожитку № 

3, вул. Ломоносова,41 

14 210,53 

 Всього 12 964 149,30 

 

 

4.1.2.3. Капітальний ремонт навчальних корпусів 

 

Таблиця 12 

Об’єкт та вид робіт Сума (грн.) 

Монтаж систем пожеж.сигналіз.та системи оповіщ.про пожежу 

та управління евакуацією людей корпусу  ІПО, 

вул.Васильківська,36 (Лот 1) 

284 997,59 

Корегування документації та проведення експертизи 

кошторисної докум.за проектом: Монтаж системи пож.сиг. та 

системи оповіщ.про пожежу та управл.евак.людей, Гуртожитку 

№ 21, ІПО, вул. Васильківська, 36 

43 769,74 

Роботи з встановлення системи автомат.пожежної сигналізації та 

систем оповіщ.про пожежу з подальшим обслуг.до 31.12.21 на 

економ.ф-ті, вул.Васильківська,90А 

1 713 945,00 

Капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення 4 298 163,43 
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внутрішньої території студмістечка по вул.Ломоносова в 

Голосіївському р-ні м.Києва 

Кап.ремонт ділянки зовніш.теплової мережі від ТК адмін.-

лабор.корпусу до ТК204 Ботсаду, вул.С.Петлюри,1 
475 257,56 

Роботи з встановлення системи відеоспостереження на території 

складських приміщень, пр-т Глушкова, 2, споруда 9 
494 533,20 

Кап.ремонт вестибюлю, коридору та санвузлів 2 поверху ін-ту 

геології, вул.Васильківська,90 
845 853,05 

Кап.ремонт віконних прорізів холу учбового корпусу ВІ, 

вул.Ломоносова,81 
1 010 318,27 

Виконання робіт з тех.нагляду  по об'єкту "Встановл.системи 

пож.сигналіз.в будівлі ІБ (Лабор.корпус), вул.Васильківська,98" 
16 774,00 

Виконання робіт з тех.нагляду  по об'єкту "Встановл.системи 

пож.сигналіз.в будівлі ІБ (Корпус НДІ Фізіології), пр-т 

Глушкова,2" 

16 184,00 

Виконання робіт з тех.нагляду  по об'єкту "Встановл.системи 

пож.сигналіз.в корпусі економ.ф-ту, вул.Васильківська,90 А" 
25 951,42 

Послуги з технічного нагляду " Встановлення системи 

відеоспостереження з архівацією даних території складських 

приміщень" 

5 815,20 

Розробка ПКД "Реконструкція вузла обліку теплової енергії в 

Бот.саду, вул.С.Петлюри,1" 
25 000,00 

Розробка ПКД "Реконструкція вузла обліку теплової енергії в 

корпусі ІМВ, вул.Ю.Іллєнка,36/1" 
25 000,00 

Роботи з виконання коригування проекту,стадії "Проект"-

"Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного ф-ту в 

обсязі термомодернізації, пр-т Глушкова,4Е" 

48 600,00 

Роботи з виконання коригування проекту,стадії "Проект"-

"Капітальний ремонт корпусу ф-ту кібернетики в обсязі 

термомодернізації, пр-т Глушкова,4Д" 

48 600,00 

Виконання експертизи ПКД "Капіт.ремонт корпусу  ф-ту 

кібернетитки  в обсязі термомодернізації, пр-т А.Глушкова,4Д. 

Коригування" 

49 890,22 

Виконання експертизи ПКД "Капіт.ремонт корпусу мех.-мат.ф-

ту  в обсязі термомодернізації, пр-т А.Глушкова,4Е. 

Коригування" 

49 897,48 

 Всього 9 478 550,16 

 

 

Залишок коштів на рахунках  по спеціальному фонду на 01.01.2022  р.  – 

195,39 млн. грн. 
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4.1.2.5. Надходження від спонсорської допомоги 

та результатів інвентаризації 

 

- Оприбуткування матеріальних цінностей (лишків) – 2,92 млн. грн.; 

- Отримання у порядку благодійної допомоги матеріальних цінностей 

капітального характеру та ремонтів – 13,48 млн. грн.; 

 

 

4.1.3. За програмою КПКВ 2201040  "Наукова і науково – технічна 

діяльність закладів вищої освіти та наукових установ"  (НАУКА)  

надходження за спеціальним фондом  за  2021 рік склали  77,91  млн. грн., у 

тому числі: 

 

4.1.3.1. Показники виконання підрозділами університету науково-

дослідних робіт 

 за договорами із замовниками за 2021 рік. 

Таблиця 13 

Підрозділи 
Кількість  

договорів 

Загальна сума   

договорів 

млн. грн. 

Фактично  

надійшло 

млн.  грн. 

Фізичний факультет 15 19,28 19,28 

Інститут високих технологій 5 13,22 13,22 

Хімічний факультет 3 5,97 5,97 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 
4 4,32 4,32 

Механіко-математичний 

факультет 
6 4,14 4,14 

Університетська клініка 1 3,52 3,52 

Факультет комп’ютерних наук 

та кібернетики 
1 2,38 2,38 

Інститут журналістики 1 2,15 2,15 

Інститут права 3 1,71 1,71 

Інститут філології 1 1,7 1,7 

Інститут псіхіатрії 1 1,54 1,54 

Економічний факультет 1 1,25 1,25 

Факультет радіофізики, 4 1,17 1,17 
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Підрозділи 
Кількість  

договорів 

Загальна сума   

договорів 

млн. грн. 

Фактично  

надійшло 

млн.  грн. 

електроніки та комп’ютерних 

систем 

Астрономічна обсерваторія 1 1,11 1,11 

Філософський факультет 1 0,89 0,89 

НДЧ 1 0,46 0,46 

Географічний факультет 3 0,38 0,38 

Інститут міжнародних 

відносин 
1 0,19 0,19 

Разом: 53 65,38 65,38 

 

 

 

4.1.3.2. Показники виконання підрозділами університету 

науково-технічної експертизи та послуг за договорами із замовниками за  

2021 рік. 

Таблиця 14 

Підрозділ Кількість 

договорів 

Фактично  

надійшло  

млн. грн. 

МЦЯБ 2 3,78  

Інститут високих технологій 3 0,61  

«ННЦ» Інститут біології та медицини 9 0,28 0,11 

Науково-консультаційний центр (експертиза на 

плагіат) 

70 0,27 

ННІ «Інститут геології» 1 0,03 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики 1 0,01 

Всього 86 4,98 

 

4.1.3.3. Доходи від грантів для розвитку науки на загальну суму 7,05 млн. 

грн., а саме: 

Таблиця 15 

Назва 

міжнародних 

фінансових 

організацій або 

країн-донорів 

гранту 

Договір про 

грант 

Мета використання 

гранту 

 

Сума, 

млн. грн. 
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Грант "MoI Ukraine 

2021", Німеччина 

"MoI Ukraine 

2021"  

Врегулювання питання 

інтернаціоналізації  та 

німецько-українське наукове 

співробітництво(н.к.Бугров 

В.А.) 

0,17 

Грант NATO, ін-тут 

ІСТЕАМ, Бельгія 

NATO MYP 

G5853 

 

 Програма НАТО «Наука 

заради миру і безпеки», 

виконання спільних науково – 

дослідних проектів (фізичний 

ф-т, н.к. Кондратенко С.В.) 

 

0,71 

Грант NATO, 

УніверситетЛотари

нгії Франція 

NATO SPS 

G5697 

 

Програма НАТО «Наука 

заради миру і безпеки», 

виконання спільних науково – 

дослідних проектів, 

організації семінарів, 

навчальних тренінгів 

(фізичний ф-т, н.к.Мацуй 

Л.Ю.) 

0,81 

Грант NATO, Греція 
NATO SPS 

G5792 

Програма НАТО «Наука 

заради миру і безпеки»,  

виконання спільних науково – 

дослідних проектів  ( 

факультет радіофізики, 

електроніки та комп’ютерних 

систем , н.к. Прокопенко О.В.) 

 

 

0,77 

Грант,  Шведського 

інституту 
09247/2020 

  Міжнародне партнерство 

заради академічної інтеграції 

в Європі:міська 

інфраструктура блакитних і 

зелених просторів на сході та 

Заході Європи (географічний 

ф-т, н.к. Гродзинський М.Д.) 

 

0,48 
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Грант Британська 

Рада, Велика 

Британія 

Угода  

Програма підтримки 

підприємництва у системі 

Освіта Creative Spark 

(економічний ф-т, н.к. 

Ситницький М.В.) 

 

0,09 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 
SG53708 

 Розвиток міждисплінарного 

аналітичного центру 

соціально-економічного 

добробуту та психічного 

здоров’я( міждисциплінарний 

аналітичний центр соціально-

економічного добробуту, н.к. 

Вірченко В.В.) 

 

1,03 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 
SG54193 

Дослідження потреб та 

надання послуг пацієнтам, які 

довго тривало перебувають у 

закладах психіатричної 

допомоги у контексті 

трансформації системи 

охорони здоров’я України       

( міждисциплінарний 

аналітичний центр соціально-

економічного добробуту , н.к. 

Вірченко В.В.) 

0,16 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 
SG54194 

Аналіз медіа дискурсу 

проблеми запобігання 

насильству щодо жінок в 

контексті ратифікації 

Україною стамбульської 

конвенції ( 

міждисциплінарний 

аналітичний центр соціально-

економічного добробуту, н.к. 

Вірченко В.В.) 

0,16 

Грант Горизонт 

2020 
Угода № 880154 

Розбудова інноваційного 

потенціалу українських МСП 

та посилення співпраці з 

європейськими МСП (НДЧ, 

н.к. Бедюх О.Р.) 

1,24 
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4.1.3.4. Надходження роялті за 2021 рік 

Таблиця 16 

 

4.1.3.5. Інші джерела власних надходжень по КПВ 2201040: 

Грант проєкт  

Нортумбійський 

університет, 

Великобританія 

№5742783597 

Національний центр розвитку 

креативного підприємництва 

(економічний ф-т, н.к. 

Ситницький М.В.) 

0,17 

Грант ун-ту Осло  Угода № 287267 

Українські міста на лінії 

геополітичного розлому: 

міська ідентичність, 

геополітика та міська 

політика (географічний ф-т, 

н.к. Мезенцев К.В.) 

0,69 

Грантова Угода Угода 633053  

(факультет радіофізики, 

електроніки та комп’ютерних 

систем , н.к. Веклич А.М.) 

0,15 

Грантова Угода Угода 879557 

Розбудова інноваційного 

потенціалу українських МСП 

та посилення співпраці з 

європейськими МСП (НДЧ, 

н.к. Бедюх О.Р) 

0,31 

Угода про 

консорціум   

Польща (Ін-тут 

Геології) 

Угода №18036 

  Інноваційне націлювання і 

переробка руд W-Sn-Ta-Li: на 

шляху до самозабезпечення  

ЄС (ННІ «Інститут геології», 

н.к. Дубина О.В.) 

0,11 

Всього 7,05 

Американське математичне товариство, 

Угода про надання дозволу на 

використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Від 29.09.2017 

Виключне право перекладати 

англійською мовою, публікувати 

у повному обсязі та поширювати 

по всьому світу англомовну 

версію журналу»Теорія 

Ймовірностей та Математична 

Статистика» 

Механіко-математичний 

факультет, Мішура Ю.С. 

0,03 млн. 
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Таблиця 17 

Показник Сума, млн.грн. 

Ліцензіні угоди 0,15 

Стипендія КМУ 0,34 

Накладні витрати угод УНТЦ 0,31 

Благодійна допомога  3,00 

Всього: 3,80 

 

4.1.4 . За програмою  КПКВ 2201040  "Наукова і науково – технічна 

діяльність закладів вищої освіти та наукових установ"  (НАУКА спецфонд) за 

2021 рік   

Залишок на рахунках на 01.01.2021р. – 7,57 млн.грн. 

кошти  у сумі – 70,88 млн. грн. витрачено на:  

 

 

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 38,09 млн грн (53,74%); 

2. Придбання матеріалів (реактиви, лабораторне приладдя та посуд, 

комплектуючі та канцтовари) – 6,4 млн грн (9,03 %); 
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3. Оплату послуг (телефонні послуги, ремонт лабораторного обладнання, 

участь у виставках і конференціях) – 2,9 млн грн. (4,09 %); 

4. Видатки на відрядження наукових співробітників – 0,45 млн грн  

(0,64 %);  

5. Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,53 млн грн (4,98 %); 

6. Оплата послуг співвиконавців НДР – 7,98 млн грн (11,26 %); 

7. Виплату стипендії (грантова та КМУ) – 0,49 млн грн (0,69 %); 

8. Придбання обладнання для виконання НДР – 10,86 млн грн. (15,32 %); 

9. Сплата податків та зборів – 0,18 млн грн. (0,25%). 

Залишок коштів на 01.01.2022р. – 12,35 млн. грн. 

 

 

4.1.5 . Спеціальний фонд УФМЛ  КНУ імені Тараса Шевченка 

 1.2.6.За програмою КПКВ 2201100 "Надання освіти закладами загальної 

середньої освіти державної форми власності "  (ЛІЦЕЙ)  надходження  склали 

0,31  млн. грн.  

 

 Залишок коштів на 01.01.2021 р. – 0,89 млн. грн. 

 

кошти у сумі 0,316 млн. грн.  спрямовано  на:  
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1. Оплату комунальних послуг – 0,1 млн. грн. (31,65 %); 

2. Оплата послуг (крім комунальних) - 0,1 млн. грн. (31,65 %); 

3. Видатки на відрядження – 0,006 млн. грн. (1,9 %); 

4. Придбання обладнання – 0,11 млн. грн. (34,8  % ); 

 

Залишок коштів на 01.01.2022 р. – 0,94 млн. грн. 

 

4.1.6. Спеціальний фонд «ОМФК» , «КГРТ» 

 

4.1.6. 1.  За програмою КПКВ 2201420  "Підготовка кадрів закладами 

фахової передвищої освіти " (КОЛЕДЖІ) надходження  склали 1,94  млн. грн. 

(КГРТ- 0,84 млн.грн., ОМФК – 1,1 млн. грн.)  

Залишок коштів на 01.01.2021 р. – 2,5 млн. грн.   у т. ч. (КГРТ- 0,89 

млн.грн., ОМФК – 1,61млн. грн.)         

4.1.6.2.   КГРТ 

кошти у сумі 1,42 млн. грн.  спрямовано  на:  

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 0,71 млн. грн. (50,0%); 

2. Видатки на відрядження -0,008 млн. грн. (0,56 %); 

2. Оплату комунальних послуг – 0,1млн. грн. (7,04%);  

3. Використання товарів і послуг – 0,59 млн. грн.(41,55%); 

4. Інші поточні видатки (податки) – 0,012 млн. грн. (0,85%); 

 

 

Залишок коштів на 01.01.2022 р. – 0,31 млн. грн 
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4.1.6.3.   ОМФК 

 

 

 

кошти у сумі 1,7  млн. грн.  спрямовано  на:  

1. Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 0,98 млн. грн. (57,65%); 

2. Оплату комунальних послуг – 0,17 млн. грн. (10,0 %);  

3. Використання товарів і послуг – 0,54 млн. грн.(31,76 %); 

4. Придбання обладнання – 0,01 млн. грн. (0,59 %); 

 

Залишок коштів на 01.01.2022 р. – 1,02 млн. грн. 

 

У звітному періоді постійна увага приділялася господарчій діяльності, 

капітальному та поточному ремонту навчальних корпусів та гуртожитків, 

реставрації навчальних корпусів, збереженню та підтриманню в належному 

технічному стані університетського майна та інфраструктури. 
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Передано в порядку благодійної допомоги підрозділам університету за 

2021 року усього матеріальних цінностей на суму 13 484 392,76 грн., у тому 

числі: 

Таблиця 18 

№  Підрозділ Матеріальні цінності Кількість Сума, грн 

1 
Інститут міжнародних 

відносин 

Комп'ютерна техніка, 

меблі 

 

89 757 110,65 

2 Ботанічний сад 

ННЦ»Інститут біології 

та медицини» 

Лавка,ліхтар,стенд 3 115 957,50 

3 Механіко-

математичний 

факультет 

Комп'ютерна техніка 

 
300 464 400,00 

4 
Наукова бібліотека 

Бібліотечні фонди 

 
6691 862 287,66 

5 Інститут високих 

технологій 
Цитофлюориметр 1 100 000,00 

6 Головний навчальний 

корпус 
Меблі 10 15 086,00 

7 
Інститут журналістики 

Комп'ютерна техніка 

 
10 573 838,02 

8 
Економічний факультет 

Комп'ютерна техніка, 

меблі 
83 243 877,66 

9 

Інститут філології 

Меблі,офісна 

техніка,господарські 

матеріали 

109 187 695,71 

10 
Хімічний факультет 

Меблі,холодильники, 

складання меблів 

65 

1 

1 597 610,00 

588 000,00 

11 
Факультет 

інформаційних 

технологій 

Комп'ютерна техніка, 

програмне забезпечення, 

меблі,авторські договори 

на програми 

333 2 446 977,40 

12 
Фізичний факультет 

Комп'ютерна техніка, 

прибори 
80 4 120 164,43 

13 Географічний 

факультет 
Спортивний одяг 62 27 778,20 

14 Центр комунікацій Ноутбук 1 20 832,50 

14 
Університетська клініка 

Прокладання інтернет 

мережі,побудова СКС  
2 173 433,41 



39 
 

15 
Студмістечко 

Скейтпарк, бетонний 

майданчик 
2 1 137 200,00 

16 Відділ охорони Система відеонагляду 1 38 820,00 

17 Інші підрозділи 

університету 
Картини,меблі,інше 31 13 323,62 

Всього  7874 13 484 392,76 

 

 

 

5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ 

 

У 2021 році заробітна плата співробітникам університету підвищувалася: 

- 01.01.21 – на 17,63%; 

- 01.12.21 – на 8,36%. 

 Після вищевказаних підвищень заробітна плата науково-педагогічного 

персоналу Університету, яка виплачується за рахунок загального та 

спеціального фондів, становить:  

1. Асистент (без ступеня) – 17 029,81 грн.; 

2. Асистент, кандидат наук – 19 584,29 грн.; 

3. Доцент (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, науковий 

ступінь та вчене звання) – 34 391,58 грн.; 

4. Професор (з відповідними доплатами та надбавками за стаж, науковий 

ступінь і вчене звання) – 40 907,56 грн.; 

Для інших категорій співробітників Університету розмір посадових 

окладів складає від 5 786 грн. до 19 700 грн. 

 

5.1.1.Надана матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 

місячного посадового окладу всім педагогічним і науково-педагогічним 

працівникам університету, а також працівникам Наукової бібліотеки імені 

М.Максимовича на суму – 56,3 млн. грн. 

5.1.2.  У 2021 році виплачено премії на загальну суму – 181,7 млн. грн.: 

 

 Кращому викладачу року на суму – 0,5 млн. грн.; 

 Всім категоріям працівників згідно подань від інститутів, факультетів, 

підрозділів , а саме: за загальним фондом  на суму – 132,7 млн. грн.; за 

спеціальним фондом на суму – 48,5 млн. грн.. 
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5.2.1. На виплату доплат до посадових окладів співробітникам 

університету за рахунок загального фонду в 2021 році витрачено 262,1 млн. 

грн.: 

1. За суміщення посад у розмірах 15-50 % 410 працівникам педагогічного 

персоналу, робітникам і спеціалістам на суму 22,6 млн. грн.; 

2. За науковий ступінь у розмірах 15-25 % 1838  працівникам педагогічного 

та науково-педагогічного персоналу, спеціалістам та адмінперсоналу на суму 

105,9 млн. грн.; 

3. За вислугу років у розмірах від 10 до 30 % 115 спеціалістам на суму          

5, 1 млн. грн.; 

4. За вчене звання у розмірах 25-33 % 1426 працівникам науково-

педагогічного персоналу та адмінперсоналу на суму 128,2 млн. грн.; 

5. За шкідливі умови праці у розмірах 4-24 % 37 робітникам і 

спеціалістам на суму 0,3 млн. грн. 

 

5.2.2. У 2021 році співробітникам університету виплачено надбавок до 

заробітної плати за рахунок загального фонду на суму 182,8 млн. грн.: 

1. За складність і напруженість у роботі в розмірах 10-50 %  174 працівникам 

педагогічного та науково-педагогічного персоналу, спеціалістам і робітникам на 

суму 10,7 млн. грн.; 

2. За високі досягнення в праці в розмірах 10-50 % від посадового окладу  

33 співробітникам адмінперсоналу на суму 2,1 млн. грн.; 

3. За вислугу років у розмірі 10-30 % від посадового окладу 1947 

співробітникам педагогічного та науково-педагогічного персоналу на суму 

146,2 млн. грн.; 

4. За особливі умови роботи в розмірі 50% посадового окладу 115 

спеціалістам і педагогічному персоналу на суму 9,7 млн. грн.; 

5. За почесні звання в розмірах 15-40% посадового окладу 144 

співробітникам науково-педагогічного персоналу, спеціалістам та 

адмінперсоналу на суму 10,3 млн. грн.; 

6. Педагогічним працівникам 20 % від посадового окладу 100 

співробітникам на суму 3,1 млн. грн; 

7. За спортивне звання в розмірах 10-20 % від посадового окладу 8 

співробітникам науково-педагогічного персоналу на суму 0,3 млн. грн. 

8. За виконання особливо важливої роботи в розмірах 40-50 % від 

посадового окладу 6 спеціалістам та адмінперсоналу на суму 0,4 млн. грн. 
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5.2.3.За рахунок коштів спеціального фонду  доплат до посадових 

окладів виплачено на суму 93,5 млн. грн., а саме: 

1. За суміщення посад у розмірах 15%-50% 195 робітникам і спеціалістам 

на суму 10,0 млн. грн.; 

2. За науковий ступінь у розмірах 15-25 % 858 працівникам науково-

педагогічного персоналу, спеціалістам та адмінперсоналу на суму 44,7 млн. 

грн.; 

3. За ненормований робочий день в розмірі 25 % 6 робітникам на суму  0,2 

млн. грн.; 

4. За вислугу років в розмірах від 10 до 30 % 18 спеціалістам на суму 0,7 

млн. грн.; 

5. За вчене звання у розмірах 25-33 % 433 працівникам науково-

педагогічного персоналу та адмінперсоналу на суму 37,6 млн. грн.; 

6. За шкідливі умови праці у розмірах 4-24 % 28 робітникам і 

спеціалістам на суму 0,3 млн. грн. 

 

5.3.1.  За рахунок спеціального фонду виплачено  надбавок до посадових 

окладів співробітникам університету на суму – 133,4 млн. грн.: 

1. За складність та напруженість в роботі в розмірах 10-50% 779 

працівникам педагогічного та науково-педагогічного персоналу, спеціалістам, 

робітникам та адмінперсоналу на суму 49,1 млн. грн.; 

2. За виконання особливо важливої роботи в розмірах 40-50 % від 

посадового окладу 66 спеціалістам та адмінперсоналу на суму 5,8 млн. грн.; 

3. За високі досягнення в праці в розмірах 10-50% від посадового окладу 

233 співробітникам педагогічного, науково-педагогічного персоналу, 

спеціалістам, робітникам та адмінперсоналу на суму 15,2 млн. грн.; 

4. За вислугу років у розмірі 10-30 % від посадового окладу 942 

співробітникам педагогічного, науково-педагогічного персоналу, спеціалістам 

та адмінперсоналу на суму 55,4 млн. грн.; 

5. За знання іноземної мови в розмірі 10 % від посадового окладу 88 

співробітникам науково-педагогічного персоналу та спеціалістам на суму 2 ,5 

млн. грн.; 

6. За класність в розмірах 10-25 % від посадового окладу 13 робітникам 

на суму 0,3 млн. грн.; 

7. За особливі умови роботи в розмірі 50% посадового окладу 15 

спеціалістам на суму 1,2 млн. грн.; 

8. За почесні звання в розмірах 15-40% від посадового окладу 48 

співробітникам науково-педагогічного персоналу, спеціалістам та 

адмінперсоналу на суму 2, 9 млн. грн.; 
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9. Педагогічним працівникам 5-20 % від посадового окладу 31 

співробітникам на суму 0,9 млн. грн.; 

10. За спортивне звання в розмірі 10% від посадового окладу 4 

співробітникам науково-педагогічного персоналу та спеціалістам на суму 0,1 

млн. грн. 

 

Упродовж  2021 року підвищення посадових окладів з 01.01.2021 року на 

17,63% та з 01.12.2021 року на 8,36% здійснювалось і співробітникам 

Українського фізико-математичного ліцею, Оптико-механічного коледжу та 

Коледжу геологорозвідувальних технологій . 

5.4.1. У 2021 році надана матеріальна допомога на оздоровлення 

педагогічним працівникам і бібліотекарам ліцею та коледжів  по загальному 

фонду у сумі – 1,4 млн. грн.; : 

• Український фізико-математичний ліцей – 0,6 млн. грн.; 

• Коледж геологорозвідувальних технологій– 0,5 млн. грн.; 

• Оптико-механічний коледж – 0,3 млн. грн. 

 

5.4.2.Співробітникам коледжів та ліцею  у 2021 році  за рахунок 

загального фонду виплачено премії: 

• Коледж геологорозвідувальних технологій – 2,8 млн. грн.; 

• Оптико-механічний коледж  – 1,7 млн. грн. 

• Український фізико-математичний ліцей  – 2,0 млн. грн. 

 

5.4.3. На виплату доплат до посадового окладу співробітникам коледжів 

та ліцеїв витрачено: 

 

• Український фізико-математичний ліцей (загальний фонд) – 1,9 млн. 

грн.; 

• Коледж геологорозвідувальних технологій (загальний та спеціальний 

фонди) – 0,96 млн. грн.; 

 

• Оптико-механічний коледж (загальний і спеціальний фонди) – 0,9 млн. 

грн. 

 

5.4.4. На виплату надбавок до посадового окладу співробітникам 

коледжів і ліцеїв витрачено: 

 

• Український фізико-математичний ліцей (загальний фонд) – 6,7 млн. 

грн.; 
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• Коледж геологорозвідувальних технологій (загальний та спеціальний 

фонди) – 3,29 млн. грн.; 

 

• Оптико-механічний коледж (загальний та спеціальний фонди) – 2,4 млн. 

грн. 

 

Первинній профспілковій організації Університету перераховано - 

кошти у сумі – 14,9 млн. грн. 

Членські внески :  

- утримані із стипендій -  0,3 млн. грн.  

- утримані із заробітної плати – 13,1 млн. грн. 

- згідно Колективного договору – 1,5 млн. грн.  

 

Щиру вдячність хочу висловити Голові Вченої ради, Ректору, 

проректорам, директорам інститутів, деканам факультетів, керівникам 

структурних підрозділів, профспілковому комітету, студентському 

парламенту за надання постійної допомоги у виконанні моїх обо҆вязків. Дякую 

за розуміння і підтримку. 

 

Попереду нас очікує багато важливих справ та завдань, які я впевнена, 

наш колектив спільними зусиллями вирішить та підтримає високе звання 

флагмана освіти, науки  та культури в Україні – Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Дякую за увагу! 

 

Головний бухгалтер     Валентина ДЕНИСЕНКО 
18.01.2022р. 

 


