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Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 5-НО (наука/оборона)
„Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи”


1. У формі державного статистичного спостереження № 5-НО (наука/оборона) „Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи” наводяться відомості щодо виконання державного оборонного замовлення (далі – держзамовлення), щорічно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
Вартісні показники наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком наростаючим підсумком за період з початку року. 
2. У графі А вказується кодова назва (шифр) завдання, передбаченого держзамовленням.
2.1. У графі 1 проставляється термін початку виконання завдання, передбачений програмою, у графі 2 − термін його закінчення. Графа 3 заповнюється у випадку, якщо завдання у звітному році фактично завершене (незалежно від того сплачене воно чи ні).
2.2. У графі 4 вказується обсяг укладених договорів на звітний рік на виконання завдань, передбачених держзамовленням. Якщо договір, передбачає виконання робіт протягом декількох років, то на момент подання звіту, проставляється обсяг тієї частини робіт, яку планується виконати у звітному році.
2.3. У графі 5 проставляються кошти державного бюджету, які надійшли на рахунок організації у звітному періоді. У графі 6 вказуються кошти на покриття витрат за виконані роботи у попередні роки (борги), у графі 7 − на виконання робіт у наступному періоді (аванс). У випадку, якщо на момент подання звіту, авансові кошти були використані за призначенням, то у графі 7 відображати їх не потрібно.
2.4. У графі 8 вказується загальний обсяг фактично виконаних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за період з початку року (незалежно від того сплачені вони чи ні).
2.5. У графі 9 виділяється обсяг робіт, виконаних за рахунок власних коштів підприємств та наукових організацій (далі – організацій).
2.6. Протягом звітного року відомості про стан вико-

нання завдання наводяться у графі 10 таким чином: 
у разі, якщо організація ще не уклала договір з державним замовником на виконання завдань, передбачених держзамовленням, або договір знаходиться у стадії підписання, то проставляється „договір не укладено” або „договір у стадії підписання”;
у разі, коли роботи припинені замовником, то проставляється „роботи припинені”;
у разі, коли організація завершила виконання робіт, як передбачено програмою держзамовлення минулих років, але вчасно не отримала кошти за їх виконання або отримала їх частково, то проставляється „роботи завершені у попередні роки” і необхідно вказати чи „сплачені” вони на звітну дату, чи „сплачені частково”, чи „не сплачені”;
у разі, коли організація уклала договір з державним замовником на виконання завдання і виконує або не виконує його протягом звітного періоду, то проставляється „роботи виконуються” або „роботи не виконуються”.

2.7. У річному звіті у графі 10 наводяться остаточні відомості про виконання завдань держзамовлення у тій частині науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконувались відповідно до укладених у звітному році договорів, а саме:
у разі, коли роботи виконувались у звітному році і їх виконання триватиме і далі у наступні роки, то проставляється „роботи виконані в обсязі договору”, або „роботи виконані в обсязі фінансування”, або „роботи виконані не в повному обсязі”;
у разі, коли виконання завдання у звітному році завершене згідно з програмою держзамовлення (незалежно від того сплачене воно чи ні), то проставляється „роботи завершені” і у графі 3 звіту вказується остаточний термін завершення.
у разі, коли за програмою передбачено завершення завдання у звітному році, але роботи виконані не в повному обсязі, то проставляється „роботи не завершені”.
3. Гриф таємності визначається організацією і проставляється на бланку форми.





