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          «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
__________________________ 
Керівник установи 
                      (М.П.) 
«____»______________20_____ 

Додаток 3 
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням 
наукових досліджень в Національній академії наук України 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 20__ РІК 
 

з виконання наукової роботи №:___________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

(номер та назва) 
 
Державний реєстраційний номер роботи__________________________________ 
 

вид тематики (назва програми, конкурсу)  
______________________________________________________ 

Виконується за_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота 
____________________________________________________________ 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором 
України___________________________________ 

(рішення уповноваженого органу про затвердження роботи, 
 номер та дата договору) 
 
 

________________________________________________________________________________________                                             
 (назва установи)  

Таблиця 1 
Строки 

виконання роботи 
Фактичні витрати на виконання роботи у 

попередні роки (тис. грн.) 
Планові витрати на поточний рік (тис. грн.) Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні роботи 

у поточному році 
Початок 
__________   рік 
Завершення 
__________  рік 

Всього В т.ч. за рахунок коштів, які 
виділялися НАН України із 
загального фонду держбюджету 
(код бюджетної програми) 

Всього В т.ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 
загального фонду держбюджету 
(код бюджетної програми) 

За рахунок загального фонду 
бюджетного фінансування з 

боку НАН України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Таблиця 2 

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний рік та 
зміст робіт за етапами (етапом). 
 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу установи 
Керівник робіт за основним етапом 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект, що 
передбачається 

1 2 3 4 
 
Вчений секретар установи              ___________________________________              ___________ 

                                                 (підпис)                            (прізвище)           
Науковий  керівник  роботи              ___________________________________              ___________                

                                                ( підпис)                             (прізвище)           
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Продовження додатку 3 
 

 
Пояснення:  
 

1) Номер роботи зазначається за тематичним планом наукових досліджень установи.  
2) Для комплексних робіт установа-головний виконавець зазначає у колонці 1 також розділи роботи та наводить основні етапи і 

конкретний зміст робіт за цими розділами, у колонці 3 – зазначаються також відповідні установи-співвиконавці, наукові керівники 
розділів. 

3) Для робіт, що передбачають отримання прикладних розробок,  залежно від конкретного змісту робіт у колонці 4 зазначаються 
також форма та місце практичного використання результатів, а для прикладних науково-технічних розробок – економічний ефект, 
що очікується.  

 


