
Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) 
державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 31.12.2021

(число, місяць, рік)
Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря

по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м. Києва 
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України__________________________________
2. Найменування відповідального виконавця Національний університет «Киево-Могилянська академія»_________________
3. Найменування замовника Національний університет «Києво-Могилянська академія»_______________________________
4. Найменування балансоутримувача Національний університет «Києво-Могилянська академія»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) 199 831.і.
6. Назва бюдже тної програми 2201240 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по 
вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м. Києва»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) на 2021 рік 15 000.0
8. Інформація щодо проектної організації Інститут «УкрНДІпроектреставрація»______________________________________
9. Інформація щодо підрядної організації1 ТОВ «Тауріс»______________________
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним проектом3
Фактичні показники Пояснення щодо причин 

розбіжностей між 
плановими і фактичними 

показниками4

Ужиті заходи для 
подолання відставання 

у строках/обсягах5
строки вартість 

(тис. гривень)
строки

виконання
вартість 

(тис. гривень)
Відведення земельної ділянки 
землевпорядні роботи Наявна Наявна

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним 
проектомЗ

Фактичні показники7

Пояснення щодо 
причин розбіжностей 

між плановими і 
фактичними 

показниками4

Ужиті заходи 
для подолання 
відставання у 

строках/обсягах5



2

строки
вартість
(тис.
гривень)

строки виконання 
(номер договору, 
дата укладення)

вартість 
(тис. гривень)

1. Проведення процедури закупівлі 
щодо проектних робіт:
1.1.Проектні роботи 0,000 -

2. Проведення процедури 
закупівлі щодо: 19 760,000 18 210,000

2.1. будівельних робіт в т.ч.: 18 215,600 12 294,974

Інші реставраційні роботи (в 
т.ч. фасадів) 4-12.2021 6 600,000

8.5.19-27.12.22, 
Договір №05/1-1 від 
08.05.2019.

-

Договір на весь період 
робіт. Згідно 
затвердженого 
помісячного плану 
фінансування

Улаштування внутрішніх 
інженерних мереж (ОВ, ел., 
слаботочка)

4-12.2021 6 405,600
8.5.19-27.12.22, 
Договір №05/1-1 від 
08.05.2019

-

Договір на весь період 
робіт. Згідно 
затвердженого 
помісячного плану 
фінансування

Улаштування зовнішніх 
інженерних мереж 4-12.2021 1 150,000

8.5.19-27.12.22, 
Договір №05/1-1 від 
08.05.2019

-

Договір на весь період 
робіт. Згідно 
затвердженого 
помісячного плану 
фінансування

Загальнобудівельні роботи (в 
інтер'єрах) 4-12.2021 4000,00

8.5.19-27.12.22, 
Договір №05/1-1 від 
08.05.2019

-

Договір на весь період 
робіт. Згідно 
затвердженого 
помісячного плану 
фінансування

2.2. устаткування, обладнання, 
меблів, інвентарю 4-12.2021 640,200

8.5.19-27.12.22, 
Договір №05/1-1 від 
08.05.2019

4 294,657

Договір на весь період 
робіт. Згідно 
затвердженого 
помісячного плану 
фінансування

2.3. інших заходів 904,200 990,369



з

Утримання служби 
замовника включно з технаглядом 1-12.2021 499,800

Договір №17, 
14.5.19-15.5.22, 
Додаткові угоди 
№6,7

499,800
Згідно затвердженого 
помісячного плану 
фінансування.

Науково-технічний супровід 1-12.2021 50,000 - -

Авторський нагляд за роботами 1-12.2021 200,000

Договір №370, 
17.5.19-27.12.22 
Додаткова угода 
№4,5

134,460

Договір на весь період 
робіт. Згідно 
затвердженого 
помісячного плану 
фінансування, 
зменшення договору 
через неможливість 
нагляду у зв»язку з 
карантиними заходами

Інші витрати 1-12.2021 154,400

Договір №441 ІКВ 
від 10.11.2020, 
Договір №469 АВ 
від 24.06.2021, 
Договір
№649/КТМ-22-21 
від 29.06.2021, 
Договір №97-А-21 
від 30.07.2021 
Договір №482-АВ 
від 25.10.21, 
Договір
№2021052066 від 
08.11.21, Договір 
№12/01-1 від 
01.12.21

356,109

Договори на додаткові 
проектні роботи, 
Договір на технологічні 
роботи на ділянках 
теплових мереж, 
Договір на здійснення 
археологічних 
досліджень,Договір КП 
«Киїблогоустрій, 
Договір з надання 
послуг з приєднання

3. Разом (1 + 2) в т.ч.: 19 760,000 18 210,000

за КПК 2201240 15 000,000 15 000,000
Інші надходження 

(спец, фонд) 4 760,000 3 210,000
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Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним 
проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин 
розбіжностей між 

плановими і фактичними 
показниками4

Ужиті заходи 
для подолання 
відставання у 

строках/обсяга
X5

строки
вартість

(тис.
гривень)

строки виконання вартість 
(тис. гривень)

2. Виконання усього, у тому числі: 19 760,000
18 209,181

2.1. будівельних робіт 18 215,600 12 924,155

Інші реставраційні роботи (в 
т.ч. фасадів) 4-12.2021 6 600,000 4-12.2021 7 906,371

Збільшення вартості у 
зв'язку з виявленням 

додаткових робіт
Улаштування внутрішніх 

інженерних мереж (ОВ, ел., 
слаботочка)

4-12.2021 6 405,600 4-12.2021 541,119
Обсяги уточнені 

виходячи з наявного 
фінансування

Улаштування зовнішніх 
інженерних мереж 4-12.2021 1 150,000 4-12.2021 1 149,869 Збільшення вартості у 

зв'язку з інфляцією

Загальнобудівельні роботи (в 
інтер'єрах) 4-12.2021 4000,00 4-12.2021 3 326,796

Обсяги уточнені 
виходячи з наявного 

фінансування
2.2. устаткування, обладнання, 
меблів, інвентарю 4-12.2021 640,2 4-12.2021 4 294,657

Зміна в технологічному 
порядку виконання робіт

2.3. інших заходів 904,200 990,369
Утримання служби 

замовника включно з технаглядом 1-12.2021 499,800 1-12.2021 499,800

Науково-технічний супровід 1-12.2021 50,000 1-12.2021 0
Авторський нагляд за 

роботами 1-12.2021 200,000 1-12.2021 134,460

Інші витрати 1-12.2021 154,400 1-12.2021 356,109
Збільшення вартості у 

зв'язку з виявленням 
додаткових робіт

3. Разом (1 + 2)
за КПК 2201240
Інші надходження (спец.фонд)

19 760,000
15 000,000

18 209,181 
15 000,000 
3 209,1814 760,000
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11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
___________________________________________________________________________________________________ (тис, гривень)

План фінансування на 
2021 рік У тому числі за місяцями

січе
НЬ

люти
й

Бере
зень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного п|эоекту (розділ III проекту)

19 760,0 974,2
1 10 
8,1 2 748,1 2 693,7 1 474,4 2 761,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань
15 000,0 (план) 0 0 0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0
15 000,0 (факт) 0 0 0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Касові видатки загальний фонд

КПК 2201240 
15 000,000 0 0 0 426,360 118,361

1 344,363 
3000,0(ава 

не)

885,346
1020,0
(аванс)

124, 747 1 266,277 1 540,758 3 431,940 1 841,848

Касові видатки спеціальний фонд

КПК 2201160 
3 209,181 0 0 0 230,096

1010,222
540,0

(аванс)
1369,647 56,430 2,78555

Додаток: 1. Копія паспорта бюджетної програми
2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми9.
3. Копія титулу об’єкта.
4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння
5. Фотографії об’єкта10.
6. План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік 

В .о. президента НаУКМА (найменування посади
керівника відповідального 

виконавця/балансоутримувача)

Заступник міністра освіти і науки

коштів за проеі ивень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).

Гуменна О.В. 
(ініціали та прізвище)

Данил енко С .В. 
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника 
структурного підрозділу головного розпорядника 

бюджетних коштів)
(підпис) 

М. П.



'МІНІСТЕРСТВО ОСВІТН І НАУКИ УКРАЇНИ

/ { ?  0  2 0 < У  р .
м. Київ

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» та Правил складання паспортів 
бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказу 
Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості 
складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України ЗО квітня 2020 року за № 388/34671, ураховуючи 
лист Міністерства фінансів України від 09 березня 2021 року № 06050-12-5/7397 
про погодження проекту паспорта бюджетної програми,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2201240 
«Реалізація державного інвестиційного проекту “Реставрація 
Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по 
вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва”», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти 
і науки України Даниленко С.

Т. в. о. Міністра



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

/<? <9'З № Л Р Г

Паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік

і . 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) 

2. 2201000

(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування від повідального виконавця)

2201240 0942 Реалізація державного інвестиційного проеюу "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2
   у Подільсвкоіму районі м. Києва"_______________________  __ ____________  ___________'_________________ ____________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду •

15000,0 тис. гривень, 

тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
2, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будйцшгов'а" V с><- \ \

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми ІІ о  ЇП н ' -  *>•- і»

І з / п  Ціль ДврЖСШНОЇ ВШШВДШ_______
------------------------------^  ̂рЛ ^  ̂ /І_____

з  оригіналом 
згідно У *  У г й # * « * ?

: ш .  ,7 У



1 Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих
2

7. Мета бюджетної програми:

Збереження та реставрація Староакздемілного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря ( пам"ятки архітектури (охор №15/1) та історії (260025-Н) національного 
значення) по вул. Г, Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва, Його пристосування для використанім університетом і громадою м. Києва

8. Завдання бюджетної програми:

{№ з/н | Завдання

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського ьюнастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському
районі м. Києва"

9. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

і Будівельні роботи, а  саме ремонтно-реставраційні (включно з  пусконалагоджувальними) 13 455,6 13 455,6
2 Придбання обладнання, устаткування, інвентарю та меблів тощо 640,2 6402
3 Адміністративні втрата, інші в трата  (технічний напад, науково-технічний супровід, ангорський нагляд, археологічний 

нагляд за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)
9042 9042

Всього 15 00«,00 15 000,00
10. Перепік державних цільових Програм, що виковуються у складі бюджетної програми:

_________________________    тис, гривень
Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фоцд Разом

цільової
програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ Показники Одиниця Джерело Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд



Загальна площа, яка потребує проведення будівельних (ремоттіо-рестшіршцйні) кв. м. державний 2 719,0 2 719,0
робіт (включно з пусконалагоджувальними) інвестищйішй проект,

проектно-кошторисна
докуменгація

3 Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, яка Потребує 
докладання

м. проектно-кошторисна
документація

133,0 133,0

4 Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж електропостачання, яка потребує 
прокладання

м. проектно-кошторисна
документація

185,0 185,0

5 Загальна довжина зовнішніх мереж водопостачання та водовідвєдення, яка 
потребує прокладання

м. проектно-кошторисна
документація

63,0 63,0

6 Загальна довжина внутрішніх інженерних мереж теплопостачання, яка потребує 
прокладання

м. проектно-кошторисна
докуменгація

3 800,0 3 800,0

7 Загальна площа інтер'єру, яка потребує загальбудівельних робіт кв, м. проектно-кошторисна
документація

2 719,0 2 719,0

8 Загальна площа фасаду, яка потребує реставрації кв. м. проектно-кошторисна 3 311,0 3 311,0
документація

2 продукту
1 Пдшца будівлі, на якій виконані будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи кв. м. проектно-кошторисна

документація, ак т  
виконаних робіт

2 719,0 2 719,0

2 Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж Теплопостачання м. нроектно-кошторисна 
докуменгація, акти 

виконаних робіт

47,5 47,5

3 Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання м, проекшо-кбшторисна 
документація, акти 

виконаних робіт

185,0 185,0

4 Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та 
водовідвєдення

М. нроектно-кошторисна 
документація, акти 

виконаних робіт .

63,0 63,0

5 Довжина прокладених внутрішніх інженерних мереж теплопостачання м. проектно-кошторисна 
документація, акта 

виконаних робіт
3 ” '°

і{  О X /  X  о л  \ \

3 800,0
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Довжина прокладених зовнішних інженерних мереж, на яких здійснено 
археологічний нагляд

проекшо-кошторисна 
документація, акти 

виконаних робіт

110,5 п од

7 Кількість проведених спостережень з технічного нагляду од. проектно-кошторисна 
документація, акта 

виконаних робіт

12,0 12,0

8 Кількість придбаного обладнаїшя од. проектно-кошторисна 
документація, акта 

виконаних робіт

1,0 1,0

9 Кількість проведених спостережень з авторського нагляду од. проекгао-конггорисна 
документація, акта 

виконаних робіт

123,0 123,0

10 Площа інтер'єру будівлі, на якій проведено загальнобудівельні робота кв. м. проектно к зпггорисна 
доісуменг щія, акта 

виконаних робіт

790,0 790,0

11 Площа фасадів будівлі, на якій проведено реставрацію кв. м. проекгао-коипорисна 
документація, акти 

виконаних робіт

442,8 442,8

З ефективності
1 Середні витрата на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж теплопостачання гри проектно-кошторисна 

документація, акта 
виконаних робіт

8 421,0

2 Середні втрата на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж 
електропостачання

гри. проектно-кошторисна
документація, акта 

виконаних робіт

1 621,6

З Середні витрата на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання 
та водовідведення

три, проекшо-кошторисна 
документація, акта 

виконаних робіт

7142,8

4 Середні втрати на 1 м прокладених внутрішніх інженерних мереж 
теплопостачання

гри. проектно-кошторисна 
документація, акти 

виконаних робіт

1 685,7

5 Середні витрати ш  1 кв.м. площі інте'єру, на якій виконано загальнобудівельні 
робота

гри. проекшо-кошторисна 
документація, акта 

виконаних робіт

5063,3

ЯКОСТІ

З  о
ЗГІДНО і /



1 Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел 
фінансування)

відс.
5

державний 
інвестиційний проект, 
акта виконаних робіт

29,4

2 Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт державного 
інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс. державний 
інвестиційний проект, 
акта виконаних робіт

39,1

3 Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж 
теплопостачання

відс. проектно-кошторисна 
документація, акти 

виконаних робіт

100,0

4 Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж 
електропостачання

відс. проектно-кошторисва 
документація, акта 

виконаних робіт

100,0

5 Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж 
водопостачання та водовідведення

відс. проектно-кошторисна 
документація, акти 

виконаних робіт

100,0

6 рівень виконання робіт із улаштування внутрішніх інженерних мереж 
теплопостачання

відс. державний 
інвестиційний проект, 
акти виконаних робіт

18,5

7 Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання відс. державшій 
ішестиційний проект, 
проектно-кошторисна 

документація, акти 
виконаних робіт

100,0

8 Рівень виконання загальнобудівельних робіт з інтер’єрів відс. державний 
інвестиційний проект, 
проекшо-кошторисна 

документація, акти 
виконаних робіт

167

9 Рівень виконання реставраційних робіт на фасадах відс. 100,0
інвестиційний проект, 
акта виконаних робіт

10 Рівень виконання адміністративних, інших витрат (технічного нагляду, науково- 
технічного супроводу, авторського нагляду, археологічного нагляду за земляними 
роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)

відс. державний
інвестиційний проект, 
акти виконаних робіт



12. Розподіл видатків у розрізі адмішстративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра /
у Т  (підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
Дата №



Світлана ДАНШІЕЇЖО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік 
Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201240 

«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація 
Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по 

вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва»

Олександр К4ВА

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Підписувач Кава Олександр Степанович
Сертифікат 58Е2Р9Е7Р900307В0400000021ВЕ2Р00202В8700

ЛШгшдб а ПО ДЛ1 А А.ЛА.АЛ ■* Л л я

Міністерство фінансів України
2000042000006629032460



Додаток 1 
до Порядку

ТИТУЛ

Заступник міністра
(посада) (підпис)

.2021 р.

ПОГОДЖЕНО

’М і

&й |Ьб|ёКд.а), будівництво якої розпочато у 2019 році
з а т в е р д ;

Т. в.о. президента НаУКМА 
(посада) (підпис)

ІЖ ^ .2 0 2 1

---------------------------------------------------------------------- :------------------- Vі— -----------------------
Найменування об'єкта та його місцезнаходження ''

Реставрація та  пристосування Староакадемічного корпусу (1703Ч*?4#|їр7) Братського монастиря
(пам 'ятка архітектури (охор.№15/1) та історії (охор. № 260025-Ы) національного значення)

Частка державної власності у майні замовника на 2021 р., 100% відсотків

Найменування замовника
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наявність робочої документації - розроблена
Кошторисна вартість 172 391,021 тис. грн., у тому ч и сл і: будівельних робіт 84 421, 654 тис. гри.

Галузь. - освіта Ким, коли затверджено проектну документацію -  Наказ МОН №>430 від 02.04.2019 р.
Сфера управління -  Міністерство освіти і науки Генеральна проектна організація - УкрНДІпроектреставрація
Характер будівництва - реставрація
Строки будівництва -  2019-2023 Генеральна підрядна організація -  переможець тендера -  ТОВ «Тауріс»
Джерела фінансування -  кошти державного бюджету, інші джерела

тис, гривень
Показники об'єкта Згідно з проектною Виконано на 1 Профінансовано Підлягає Завдання за роками Введення в дію

документацією січня 2021 р. на 1 січня 2021 р. фінансуванню до (квартал)
кінця: будівництва 2021 2022 2023

А 1 2 3 4 5 6 7
Потужність (у відповідних одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. гривень „

Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна кошторисна вартість, 172 391,021 29 872,393 29 872,393 142 518,628 19 760,00 51 799,00 70 959,628

у тому числі:
будівельних робіт 84 421,654 24 226,634 24 226,634 60 195,020 18 215,600 33 727,400 8 252,020
устаткованім, меблів та інвентарю 51 824,679 51 824,679 640,200 16 000,000 35 184,479
інші витрати 36 144,688 5 645,759 5 645,759 30 498,929 904,200 2 071,600 27 523,129
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. грн:
державного бюджету- 152 421,428 22 823,867 22 823,867 129 597,561 15 000,000 51 799,000 62 798,561
місцевого бюджету - - - - - - -

інших джерел 19 969,593 7 048,526 7 048,526 12 921,067 /  4 760,000 - 8 161,067

2020 р.
Віце-президент з економіки 

та фінансів 
(посада)

Дяченко Л.І.
(ініціали та прізвище)



Довідка
щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за державним
інвестиційним проектом «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю

Братського монастиря» 
станом на 31.12.2021

За державним інвестиційним проектом за КПК 2201240 на 2021 рік передбачено 
асигнувань по загальному фонду на 15 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2021 профінансовано 
по загальному фонду 15 000 000,00 грн.

Станом на 31.12.2021 проведено касових видатків по загальному фонду за програмою 
КПК 2201240 на 15 000 000,00 грн.

Протягом 01.01.2021 -  31.12.2021 виконувались роботи і надано акти виконаних робіт: 
за КПК 2201240 (роботи виконувались постійно протягом року згідно плану фінансування) - 
на суму 15 000 000,00 грн. в т.ч.:

будівельних робіт -  14 009 630,99 грн.;
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 -  14 009 630,99 грн. 
технічний нагляд за роботами -  499 800,00 грн.; 
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 -4 9 9  800,00 грн. 
авторський нагляд за роботами -  134 460,00 грн.; 
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 — 134 460,00 грн.

- додаткові проектні роботи -  277 885,60 грн.;
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 -2 7 7  885,60 грн. 
інші витрати замовника -  78 223,41 грн.
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 -  78 223,41 грн.

Станом на 31.12.2021 по спеціальному фонду за програмою КПК 2201160 за іншим 
власним надходженням надано акти виконаних робіт на суму 3 209 177,76 грн., які сплачені 
в повному обсязі.

Всього наявних актів виконаних робіт: 18 209 177,76 грн.

В.о. президента

Г оловний бухгалтер Ю.А. Зорін

О.В. Гуменна



ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2021 р ік

Видана МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

13546 Національний університет "Києво-Могшіянська академія "

Підстава: Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15,12.2020 М  1082-Ш

1) 3 Державного бюджету за 2201240 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація
етароакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м 
Києва"
виділено 15 600 000 грн., у тому числі н а :

Назва видатків за економічною 
класифіжаціоо видатків бюджету та 

класифікацією кредитування бюджету
Разом Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

видатки споживання - разом, з них: 0 0 0

оплатапрщі 0 0 0

оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 0 0 0

видатки розвитку 15 000 000 15000000 % о

повернення кредитів до бюджету 0 0 о

надання кредитів із бюджету 0 0 0

у с ь о г о 15 000 000 15 000 000 0

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

середньорічної чисельності працівників ставок,

з них викладачів ставок;

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

січень
0

лютий
0

березень
0

квітень 
2 000 000

травень 
2 000 000

червень 
1 000 000

липень 
2 000 000

серпень 
2 000 000

вересень 
2 000 000

жовтень
2000000

листопад 
1000 000

грудень
1000000

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану 
надання кредитів: із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану 
використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжені 
бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2021 рік із зведеними даяйми та 
розрахунками повинні бути подані на затвердження до 29 січня 202,1 року



Фото 1-2.Реставрація фасадів та ганку церкви 2021р.



Фото 3 ,4 .Блисковозахист 2021 р.



Фото 5,6 . Реставрація фасадів з заміною вікон 2021р.



Фото 7,8. Реставрація фасадів з улаштуванням ставень 2021р.



Фото 10.



Фото 9-12. Вентиляційне обладнання 2021 р.


