
 
 

УКРАЇНА 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА РАДА 
 

     СЬОМЕ СКЛИКАННЯ                                    
                                                        
                                                       РІШЕННЯ                                         
                                                                      

від __ квітня 2016 року  № _____ 
 

м. Хмельницький 
 
 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 
частини першої статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування           
в Україні», обласна рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести до рішення обласної ради від 22 грудня 2015 року  № 12-
2/2015 «Про обласний бюджет на 2016 рік», від 06 січня 2016 року № 1-
3/2016 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» такі зміни: 

1.1. У абзаці 1 пункту 1 цифри «4 646 310,3», «4 506 247,9», «140 062,4»  
замінити відповідно на цифри «4 667 537,5», «4 524 635,1», «142 902,4»  
(додаток 1).  

1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри «4 646 010,3», «4 503 026,9» та 
«142 983,4» замінити, відповідно, на цифри «4 864 174,9», «4 636 856,4» та 
«227 318,5» (додаток 3).  

1.3. У абзаці 4 пункту 1 цифри «1 598,4», «300,0» та «1 298,4» замінити 
на «3 563,8», «1 270,0» та «2 293,8». 

1.4. Абзац 5 пункту 1 викласти в новій редакції: «- дефіцит загального 
фонду обласного бюджету становить 113 491,3 тис. гривень, джерелами 
покриття якого визначити вільний залишок коштів загального фонду, які 
склалися на 01 січня 2016 року в сумі 137 026,0 тис. гривень із врахуванням 
передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 
в сумі 23 534,7 тис. гривень.» (додаток 2).  

               Проект 
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1.5. У абзаці 6 пункту 1 цифри «2 921,0»  замінити на цифри «85 411,6» 
та доповнити абзац словами наступного змісту: «, джерелами покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
спеціального фонду в сумі 23 534,7 тис. гривень та використання залишку 
бюджетних коштів спеціального фонду, які склалися на 01 січня 2016 року в 
сумі 61 876,9 тис. гривень.»  (додаток 2).  

1.7. У пункті 2 цифри «4 503 026,9», «142 983,4» замінити відповідно на 
цифри «4 636 856,4», «227 318,5» (додаток 3). 

1.8. У пункті 8 цифри «72 550,0» замінити на цифри «189 503,1» 
(додаток 7).  

2. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
розробити і затвердити за погодженням з постійною комісією обласної ради з 
питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин 
Порядки та напрямки використання коштів обласного бюджету, які 
спрямовуються на виконання Програми розвитку агропромислового 
комплексу Хмельницької області на 2012-2016 роки. 

  3. Дозволити облдержадміністрації здійснити розподіл коштів, 
передбачених Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у 
сільській місцевості, у міжсесійний період за рішенням обласної державної 
адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань 
бюджету та фінансів. 

  4. Дозволити облдержадміністрації здійснити розподіл коштів, 
передбачених Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 
оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою 
(засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та 
мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій 
тощо), у міжсесійний період за рішенням обласної державної адміністрації, 
погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та 
фінансів. 

5. Додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 до рішення обласної ради від 06 січня 2016 
року № 1-3/2016 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»  
викласти у новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 до цього 
рішення. 

6. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 
 
              Голова ради       М.Загородний 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО  ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

НА 2016 РІК 
 

І. Внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік обумовлено: 
1.1. Виділенням з державного бюджету в кінці 2015 року 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року №1340-р  
додаткових коштів субвенцій: 

- медичної в сумі 77 936,3 тис.грн. на придбання дороговартісних 
медикаментів; 

 - освітньої в сумі 49 841,9 тис.грн. на придбання шкільних автобусів, 
оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою та 
придбання підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Враховуючи, те що по термінах не було можливості провести тендерні 
процедури у 2015 році (кошти надійшли 25.12.2015 року) дані кошти 
залишились на залишку в обласному бюджеті. 

Крім того, у зв’язку із економією коштів обласними бюджетними 
установами по видатках на оплату енергоносіїв (теплі погодні умови, 
проведення енергозберігаючих заходів та меншим показником підвищення 
тарифів, ніж передбачалось) та інших поточних видатків, а також 
перевиконанням дохідної частини обласного бюджету виникли залишки 
коштів в сумі 71 453,0 тис.грн., з яких по освітній субвенції – 14 883,1 
тис.грн., медичній субвенції – 302,6 тис.грн. та  субвенції на підготовку 
робочих кадрів – 1 634,8 тис. гривень. 

1.2. Виділенням з державного бюджету для обласного бюджету 
стабілізаційної дотації, згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 4 
лютого 2016 р. №41 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2015 р. № 727», на професійну-технічну освіту в сумі 
18 237,2 тис. гривень. 

1.3. Виділенням для обласного бюджету субвенції з бюджету 
м.Хмельницького для міської інфекційної лікарні в сумі 2 990,0 тис. гривень. 

Таким чином, загальний фінансовий ресурс обласного бюджету з 
урахуванням оборотного касового залишку (400,0 тис.грн.) становить 220 
458,4  тис.грн., в тому числі по:  

* загальному фонду – 155 729,0 тис.грн., з них по: 
- стабілізаційній дотації – 18 237,2 тис.грн.; 
 - медичній субвенції – 78 238,9 тис.грн.; 
 - освітній субвенції – 15 763,8 тис.грн.; 
 - субвенції на підготовку робочих кадрів – 1 634,8 тис.грн.; 
 - вільних лишках обласного бюджету – 41 704,3 тис.грн.;  
 - субвенції з бюджету м.Хмельницького – 150,0 тис. гривень. 
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*спеціальному фонду – 64 729,4 тис.грн. з них по: 
 - освітній субвенції – 48 961,2 тис.грн. 
 - вільних лишках обласного бюджету – 12 928,2 тис. гривень. 
- субвенції з бюджету м.Хмельницького – 2 840,0 тис. гривень. 
Зміни, які внесені до бюджетного та податкового законодавства 

України, а саме: вилучено з обласного до державного бюджету 10 відсотків 
податку на доходи фізичних осіб з одночасною передачею 10 відсотків 
податку на прибуток підприємств приватного сектору, в кінцевому результаті 
зменшили фінансовий ресурс обласного бюджету у 2015 році на 55,0 млн. 
гривень.  

Водночас, реформа децентралізації фінансових ресурсів позитивно 
вплинула на місцеві бюджети та забезпечила реальний ріст їх фінансового 
ресурсу, що підвищує рівень їх фінансової спроможності. Так, їх доходи 
загального фонду збільшились у 2015 році проти 2014 року на 653,6 млн.грн., 
з яких 332,2 млн.грн. припадає на міста обласного значення.  

Тому, даним проектом рішення майже весь фінансовий ресурс (за 
виключенням видатків, які мають спеціальне призначення), що пропонується 
до розподілу в сумі 220130,1 тис.грн. направляється на заклади обласного 
значення. 

 
II. Пропонуються наступні зміни бюджетних призначень по 

головних розпорядниках бюджетних коштів обласного бюджету:  
 

1. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Пріоритетом при розподілі фінансового ресурсу для зазначеного 

Департаменту визначено придбання дороговартісних життєво необхідних 
медикаментів для лікування хворих області на хронічну ниркову 
недостатність, цукровий та нецукровий діабет, фенілкетонурію, муковісцидоз, 
ювенільний ревматоїдний артрит, для хворих із трансплантованими органами 
та серцево-судинними захворюваннями та ін., оскільки зазначені категорії 
населення не мають можливості придбати такі медикаменти. Зволікання із їх 
придбанням може призвести до незворотних наслідків. 

 
Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації складає 90 844,0 
тис. гривень. Крім того, за рахунок розподілу екологічного податку 3 
246,8 тис. (див. пункт 2 розділу ІІІ пояснювальної записки). 
 

1.1. Пропонується розподіл залишку коштів медичної субвенції з 
державного бюджету за 2015 рік в сумі 78 238,9 тис.грн.: 
 

1.1.1. Розподіл залишку коштів, що мають цільове призначення – 
35 056,9 тис. грн. (відповідно до пункту 9 Порядку та умов надання медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 року №11, дані кошти 
розподіляються відповідно до їх призначення у 2015 році): 

 10 056,9 тис.грн. - для лікування хворих на цукровий і 
нецукровий діабет (КФКВ 081009 “Цільові видатки на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет”). Враховуючи те, що в обласному бюджеті 
вже затверджено 24 972,1 тис.грн., виділення даних коштів забезпечить повну 
їх потребу на придбання необхідних медикаментів, в разі відсутності різкого 
коливання курсу національної валюти та інфляційних процесів; 

 25 000,0 тис.грн. - для забезпечення витратними матеріалами для 
проведення замісної ниркової терапії у вигляді програмного гемодіалізу 
(КФКВ 080101 “Багатопрофільні лікарні”). 

Враховуючи те, що в обласному бюджеті вже затверджено 39 172,6 
тис.грн., виділення даних коштів забезпечить повну їх потребу на придбання 
необхідних розхідних матеріалів, в разі відсутності різкого коливання курсу 
національної валюти та інфляційних процесів; 

Кількість діалізних хворих – 225; кількість проведення діалізів в рік – 
35 100; вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури в 
середньому складає понад 1,8 тис. гривень. 

 
1.1.2. На виконання заходів, передбачених обласними програмами в 

галузі «охорона здоров’я» – 28 210,5 тис. гривень. 
 
а) На виконання обласної програми централізованого забезпечення 

медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, 
медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки – 
26 610,5 тис.грн., в тому числі: 

 
- 11 551,9 тис.грн. – на забезпечення витратними матеріалами для 

проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитонеального діалізу. 
Кількість хворих, що лікуються перитоніальним діалізом – 40, кількість 

процедур на рік – 60 000, вартість витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури – 283,6 гривень. Повна потреба в коштах – 17 016 тис.грн., 
затверджено 5 464,1 тис.грн.,  додаткова потреба – 11 551,9 тис. гривень. 

 
- 300,0 тис.грн. – для забезпечення безперебійної роботи апаратів 

“штучна нирка” у відділенні детоксикації обласної лікарні, яке надає 
медичну допомогу хворим області ниркову недостатність, є необхідність у 
придбанні витратних матеріалів: сіль (90 тис.грн.), лимонна кислота (30 
тис.грн.), фільтри (100 тис.грн.) та розчини (80 тис.грн.). 

 
- 400,0 тис.грн. – на забезпечення медичними препаратами для 

корекції фосфорно-кальцієвого обміну та корекції анемічного синдрому 
(еритропоетин, альфакальцидол) хворих, які потребують замісної ниркової 
терапії у вигляді гемодіалізу і перитонеального діалізу; 
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- 3 093,0 тис.грн. – на забезпечення хворих з трансплантованими 
органами імунопресивними препаратами. 

Станом на 01.01.2016 року в області 29 пацієнтів з трансплантованими 
органами, які вимушені постійно лікуватись імунопресивними препаратами. 
Повна потреба на рік – 4 836,1 тис. гривень. За рахунок коштів державного 
бюджету передбачається отримати препарати на 1 236,1 тис. гривень.  

В обласному бюджеті затверджено 507,0 тис.грн., додаткова потреба 
становить 3 093,0 тис. гривень. 

- 2 500,0 тис.грн. - для безперебійного надання невідкладної допомоги 
пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи (в першу чергу 
для хворих області, які поступають з інсультами та інфарктами в гострому 
стані перебігу хвороби) є необхідність в придбанні коронарних стент-систем, 
оксигенаторів, сетів для апарату реінфузії крові, тощо.  

Щорічно медичну допомогу у відділенні кардіохірургії одержують в 
середньому 1300 пацієнтів. В 2015 році проведено більше 1800 оперативних 
втручань (з них 180 на відкритому серці). Щорічно кількість оперативних 
втручань зростає на 10-15 відсотків.  

 
- 400,0 тис.грн. - на закупівлю тромболітичних препаратів для 

хворих на гострий інфаркт міокарду та ішемічний інсульт, які потребують 
проведення реперфузії міокарду тромболітичними засобами. Потреба в 
тромболітичному препараті альтеплазе - 260 флаконів. Враховуючи залишок 
на початок року та очікувані поставки за рахунок державного бюджету 
необхідно придбати 44 флакони (орієнтовна ціна 1 флакону 9 091 гривень).  

 
- 1 300,0 тис.грн. – для надання невідкладної допомоги постраждалим в 

аваріях та нещасних випадках, а також для забезпечення пільгової категорії 
населення області ендопротезами.  

Щорічно в центрі ендопротезування суглобів проводиться близько 300 
операцій по заміні кульшових, колінних, ліктьових суглобів. На сьогодні 
чекають оздоровлення близько 500 пацієнтів без врахування термінових 
операцій при травмах та пухлинах (близько 50 випадків на рік). Вартість 1 
імпланту складає від 15 до 50 тис. гривень. 

 
- 100,0 тис.грн. - на забезпечення пільгової категорії населення області 

штучними кришталиками та іншими витратними матеріалами для 
оперативного втручання з імплантацією штучного кришталика. Середня 
кількість хворих на рік – 15 осіб, вартість кришталика та витратних матеріалів 
на 1 хворого близько 6 700 гривень. 

 
- 400,0 тис.грн. на придбання металоконструкцій та іструментарію 

для покращення надання травматологічної допомоги населенню області.  
Виділення вказаних коштів забезпечить проведення оперативних 

втручань по невідкладній допомозі жителям області. Так, в області розгорнуто 
570 ортопедо-травматологічних ліжок, функціонує 14 травматологічних 
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відділень та 2 ортопедичних. Травматична служба на сьогодні забезпечена на 
30 відсотків від потреби. В рік проводиться до 8 тис. операцій.  

 
- 1 500,0 тис.грн. - на медикаментозне забезпечення невідкладних 

випадків у хворих на гемофілію (пацієнтам з гемофілією А, Б, С, хворобою 
Віллебранда, інгібіторними формами гемофілії).  

В області проживає 133 таких хворих. Повна потреба в коштах для їх 
забезпечення факторами коагуляції – 36 400,5 тис. гривень. Дана категорія 
пацієнтів забезпечується препаратами для надання невідкладної допомоги за 
рахунок коштів державного бюджету (10 відсотків до потреби), але у 
випадках екстракції зубів, гемартрози, гематоми, гематурії, оперативних 
втручань потреба у факторах коагуляції крові різко зростає. Тому, з обласного 
бюджету  виділяються кошти для надання невідкладної допомоги.  

 
- 2 700,0 тис.грн. – на закупівлю препаратів для лікування дітей, 

хворих на рідкісні хвороби в рамках виконання загальнодержавної програми 
“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
період до 2016 року” в тому числі: 

o первинний імунодефіцит (400,0 тис.грн.). В області 
зареєстровано 11 дітей, хворих на первинний імунодефіцит. Повна потреба в 
імуноглобуліні для проведення їм замісної терапії – 792 флакони та для 
нововиявлених – 216 флаконів. За рахунок коштів державного бюджету 
очікується поставка в кількості 668 флаконів, тобто необхідно докупити ще 
340 флаконів (орієнтовна вартість 1 флакона – 1176 грн.).  

o ювенільний ревматоїдний артрит (300,0 тис.грн.) для 
забезпечення лікування в стаціонарних умовах найбільш гострих випадків 
захворювання. В області зареєстровано 9 дітей,  які потребують такого 
лікування та включені до програми імунобіологічної терапії. Повна потреба – 
2 093,7 тис.грн. За рахунок коштів державного бюджету очікується поставка 
на суму 839,4 тис.грн. Додаткова потреба в коштах – 1 254,3 тис.грн.; 

o муковісцидоз (500,0 тис.грн.) для забезпечення безперервності 
лікування при найбільш гострих випадках. Повна потреба в коштах – 1 941,7 
тис.грн. Частина потреби забезпечується за рахунок державного бюджету 
(зокрема препарат Креон).  

o лікувальне харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію 
(1 500,0 тис.грн.) для забезпечення лікування при найбільш гострих випадках. 
Кількість хворих дітей – 18 чоловік, з них: 

12 дітей віком від 4 до 10 років, які потребують 192 500 грамів білка на 
рік. Вартість 1 граму - 6,72 грн. Відповідно, річна потреба в коштах  – 1 293,6 
тис.грн.;  

6 дітей віком від 11 до 18 років, які потребують 167 000 грамів білка на 
рік. Вартість 1 граму білка 3,91 грн., відповідно річна потреба в коштах – 
652,9 тис.грн.  

Загальна потреба в коштах без врахування залишку на початок року – 
1 946,5 тис. гривень. 
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- 965,6 тис.грн. – на закупівлю тест-систем для скринінгу донорської 

крові, обстеження населення на ВІЛ/СНІД та контейнерів для забору 
донорської крові: 

o тест-систем для скринінгу донорської крові та контейнерів 
для крові в обласних станціях переливання крові (765,6 тис.грн.). 
Забезпечення служби крові області необхідними тест-системами для апробації 
донорської крові здійснюється за рахунок централізованих поставок 
Міністерством охорони здоров’я України. Проте, в зв’язку із неритмічністю 
вказаних поставок, виникає загроза перебоїв у роботі служби крові, а також 
зриву виконання мобілізаційних завдань; 

o тест-систем для забезпечення тестування населення області на 
ВІЛ/СНІД (200,0 тис.грн.). На виконання Закону України “Про затвердження 
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-
2013 рр.” необхідно обстежувати не менше 5 відсотків населення регіону 
(близько 70 тис. осіб в рік).  
 

- 1 000,0 тис.грн. на придбання медикаментів для хворих на вірусні 
гепатити. Хворих на гепатит В в області – 189 чол., гепатит С – 546 чоловік. 
Потреба частково забезпечується за рахунок поставок з державного бюджету. 
Проте, для лікування хворих, які повністю обстежені і підлягають даній 
терапії є необхідність у виділенні додаткових коштів з обласного бюджету; 

 
- 200,0 тис.грн. – для забезпечення лікування та профілактики 

дихальних розладів у новонароджених необхідно придбати препарати 
легеневого сурфоктанту. Орієнтовна кількість новонароджених, що 
потребуватимуть вищевказаного лікування – 89 дітей вагою 500-1499 гр. та 
169 дітей  вагою 1500-3000 гр.; 

 
- 200,0 тис.грн. - на закупівлю кровоспинних препаратів. Протягом 

2015 року в акушерських відділеннях області зареєстровано 38 випадків 
кровотеч. Для надання невідкладної допомоги необхідно використовувати 
кровоспинні препарати та утеротоніки. 

 
б) На виконання заходів Обласної цільової соціальної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 рр. для забезпечення 
індивідуального захисту медичних працівників та дотримання належних 
санітарно-епідеміологічних умов функціонування інфекційних закладів 
необхідно придбати спеціальні дезінфікуючі засоби для обробки на суму 600 
тис. гривень. 
 

в) На виконання заходів  Обласної програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року необхідно виділити 
кошти в сумі 1 000,0 тис.грн. на придбання медикаментів для лікування 
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хворих на мієлолейкоз. Забезпечення медикаментами 46-ти хворих з 
хронічною мієлоїдною лейкемією проводиться за рахунок коштів державного 
бюджету. Але практика попередніх років свідчить про перерви в постачанні, 
що призводить до зриву ремісії, прогресії захворювання або виникнення 
резистентних до лікування субклонів мієлолейкозу.  

 
1.1.3. Для безкоштовного медикаментозного лікування 

психічнохворих в стаціонарних і амбулаторних умовах з метою зменшення 
навантаження на районні та міські бюджети – 800,0 тис.грн. 

На диспансерному обліку знаходяться 529 осіб, які схильні до скоєння 
суспільно-небезпечних діянь, і потребують щомісячного введення лікарських 
засобів пролонгованої дії. Із психіатричних стаціонарів області щомісячно 
виписується в середньому 335 психічно хворих, яким при виписці також 
необхідне введення таких препаратів. 

Крім того, на диспансерному обліку перебуває 1 058 осіб з 
непсихотичними психічними розладами органічного походження внаслідок 
епілепсії та 697 осіб з деменціями та психозами внаслідок епілепсії, які 
потребують протисудомних препаратів.  

 
1.1.4. Для перезарядки джерела іонізуючого випромінювання 

апарату АГАТ-Р1 в радіологічному відділенні обласного онкологічного 
диспансеру – 5 715,0 тис.грн. (з яких за рахунок залишку медичної 
субвенції – 5648,1 тис.грн. та вільного залишку коштів обласного 
бюджету – 66,9 тис.грн.). 

Останній раз перезарядка проводилась 25.02.2005 року. Разом із тим, 
використання джерела іонізуючого випромінювання понад 5 років може 
викликати появу наступних негативних наслідків: неточне опромінення 
уражених хворобою тканин хворого; збільшення часу опромінення одного 
пацієнта (процедура повинна тривати до 5 хвилин, по факту – проходить до 30 
хвилин); деформація тримача ДІВ при його вийманні може призвести до 
розгерметизації джерела та порушення цілісності радіаційного захисту 
головки (що прирівнюється до радіаційної аварії).  

 
1.1.5. На капітальний ремонт будівлі радіологічного відділення 

обласного онкологічного диспансеру – 2 423,4 тис.грн. 
Будівля знаходиться в занедбаному стані. За 2015 рік у відділенні 

проліковано 981 онкологічний хворий, процедуру опромінення отримали 
1 255 онкохворих. Це єдине в області відділення, яке надає спеціалізовану 
допомогу онкохворим в лікуванні пухлин за допомогою променевої терапії. 
Виготовлена проектно-кошторисна документація, проведена експертна 
оцінка. 

 
1.1.6. На закупівлю хіміопрепаратів для онкохворих області в зв'язку 

з нерегулярним надходженням медикаментів за рахунок коштів державного 
бюджету та недостатньою їх кількістю – 1 000,0 тис.грн. 
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 1.1.7. На придбання електрокардіографів для лікувально-
профілактичних закладів області – 1 083,5 тис.грн. Дане обладнання 
планується придбати для центрів ПМСД, центральних районних лікарень та 
обласних медичних закладів.  

 
1.1.8. На проведення розрахунків  та  введення в дію модульних 

котелень обласної психіатричної лікарні №1 – 716,5 тис.грн. У попередньому 
році з обласного бюджету на вказаний об’єкт було використано 5 385,5 
тис.грн. В зв'язку із тим, що частина коштів не була освоєна та повернута до 
обласного бюджету є необхідність у виділені коштів для завершення робіт у 
поточному році.  

 
1.1.9. Міській інфекційній лікарні на покращення медикаментозного 

(200,0 тис.грн.) та матеріально-технічного забезпечення (100,0 тис.грн. на 
придбання 2-х пульсоксиметрів), в зв’язку із збільшенням кількості хворих на 
грип, що ускладнений пневмонією – 300,0 тис.грн. 

 
1.1.10. Забезпечення медикаментами відділень Хмельницької 

міської дитячої лікарні, які надають спеціалізовану медичну допомогу дітям 
області в сумі 3 000,0 тис. гривень. Вказані кошти будуть передані у вигляді 
медичної субвенції з обласного бюджету для бюджету м.Хмельницький 
(головний розпорядник коштів – Департамент фінансів 
облдержадміністрації).  
 

 1.2. Пропонується додатково виділити за рахунок вільного залишку 
обласного бюджету – 12 615,1 тис.грн., які будуть спрямовані на: 

 
1.2.1. Збільшення видатків на харчування та медикаменти для 

пацієнтів обласного госпіталю ветеранів війни – 3 503,2 тис.грн. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 

року №34 “Про збільшення норм грошових витрат на харчування та 
медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни” збільшено 
норми грошових витрат на обслуговування ветеранів війни і встановлено в 
розрахунку на одного хворого               в день в наступних розмірах: на 
харчування - 55,0 грн. (було – 35,0 грн.), на придбання медикаментів і 
перев’язувальних матеріалів – 65,0 грн. (було 40,0 грн.); 

 
1.2.2. Реконструкцію частини приміщень в обласному центрі екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф для створення єдиної 
централізованої оперативно-диспетчерської служби – 3 258,3 тис.грн.   

Створення такої служби підвищить оперативність роботи швидкої 
допомоги області та зменшить витрати на утримання центру. Проектно-
кошторисна документація виготовлена в цінах листопада 2015 року та 
пройшла експертизу. 
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1.2.3. Встановлення автономної модульної котельні для опалення 

гуртожитку та спортзалу Чемеровецького медичного коледжу – 2093,0 
тис.грн. В зв’язку із тим, що в смт.Чемерівці активізовано роботу по 
відключенню об’єктів від системи централізованого опалення. Так, на даний 
час, Комунальне підприємство «Теплокомунсервіс» повідомляє споживачів 
про припинення надання вищевказаних послуг з жовтня 2016 року.  

Будівлі гуртожитку коледжу (проживає понад 300 студентів) та 
спортзали є крайньою точкою на сітці теплотраси і залишаються єдиними на 
даній гілці теплотраси.  
 Після переведення цих будівель з централізованого на опалення 
природним газом, вартість опалення 1 кв. метра становитиме близько 70 грн., 
що на 40  відсотків нижче, ніж в середньому по галузі «освіта» (120 грн.), та 
більш, ніж вдвічі менше за середній показник по галузі «охорона здоров’я» 
(160 грн. за 1 кв. метр). 

Проектно-кошторисна документація є в наявності. 
 
1.2.4. У зв’язку із пропозицією депутатів обласної ради створити 

повноцінне відділення реабілітації учасників АТО в обласному госпіталі 
ветеранів війни є необхідність у виділенні коштів на: 

- капітальний ремонт приміщення госпіталю, в якому буде 
функціонувати відділення – 785,0 тис.грн. Необхідно провести заміну 
системи водопостачання та водовідведення, розширити дверні отвори для 
пересування хворих на візках, відремонтувати туалетні та ванні кімнати з 
врахуванням можливості їх використання хворими з обмеженими 
можливостями, відремонтувати стіни та підлогу;  

- придбання медичного обладнання, виробів медичного 
призначення та м’якого інвентарю для функціонування вказаного 
відділення – 1421,6 тис.грн. За рахунок вказаних видатків планується 
придбати ліжка медичні функціональні, приліжкові тумбочки, матраци 
ортопедичні, опромінювачі бактерицидні, столики інструментальні, 
підйомники для ванних кімнат, шафи медичні для медикаментів тощо.  

 
1.2.5. Збільшення видатків для надання пільгового зубопротезування 

особам, які беруть (брали)  участь в АТО  на виконання Обласної програми 
соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній 
операції та членів їх сімей, які зареєстровані в Хмельницькій області – 500,0 
тис.грн.  

В обласному бюджеті на вказану мету у поточному році вже 
передбачено 240,0 тис.грн. Виконавцем робіт є обласна стоматологічна 
поліклініка. 

 
1.2.6. Проведення капітального ремонту в обласному центрі 

здоров’я – 295,0 тис.грн. За рахунок вказаних коштів буде здійснено  ремонт 
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сходової клітки (20,7 тис.грн), заміну вікон (134,8 тис.грн), ремонт туалету 
(80,1 тис.грн.), інші будівельні роботи. 

 
1.2.7. Проведення капітального ремонту непрацюючої гілки стічної 

каналізації та заміни зношених трубопроводів тепломережі, а також на 
придбання меблів для обласного центру медико-соціальної експертизи 
(столи одно - та двотумбові письмові, шафи для паперів та одягу, стільці) – 
245,0 тис.грн.; 

 
1.2.8. В зв’язку із різким збільшенням кількості хворих у міській 

інфекційній лікарні та відсутністю закупівлі м’якого інвентарю більше 5-ти 
років є необхідність у виділенні коштів для закупівлі підковдр, простирадл, 
матраців, наволочок, ковдр, подушок та халатів на суму 33,1 тис.грн.; 

 
1.2.9. Поточний ремонт внутрішньої системи опалення учбового 

корпусу Хмельницького базового медичного коледжу – 114,0 тис.грн. 
В зв’язку з тим, що капітальний ремонт внутрішньої системи опалення 

навчального корпусу не проводився більше 50-ти років, виникає необхідність 
у постійних замінах частини труб та радіаторів. Для упередження прориву 
системи теплопостачання необхідно провести поточний ремонт внутрішньої 
системи опалення із заміною труб та опалювальних радіаторів на визначеній 
ділянці; 

 
 1.2.10. Покращення харчування дітей в обласній дитячій лікарні – 
200,0 тис.грн. Із врахуванням цих коштів вартість харчування на один 
ліжко/день зросте на 12 відсотків і складатиме 21 грн. на одного хворого; 
 
 1.2.11. Придбання біохімічного напівавтоматичного аналізатора 
крові для обласної дитячої лікарні – 100,0 тис. гривень. 
  
 1.2.12. Для перезарядки джерела іонізуючого випромінювання 
апарату АГАТ-Р1 в радіологічному відділенні обласного онкологічного 
диспансеру – 66,9 тис. гривень. 

1.3. Збільшення видатків за рахунок субвенції з бюджету 
м.Хмельницький для обласного бюджету на міську інфекційну лікарню 
на суму 2 990,0 тис.грн., з яких на: придбання рентгенодіагностичного 
апарату на 2-а робочих місця – 2 340,0 тис.грн.; заміну вікон – 500,0 тис.грн.; 
придбання медикаментів – 100,0 тис.грн.; придбання постільної білизни – 50,0 
тис. гривень.  

 
      

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації.  
        

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації складає 65049,4 тис. гривень. 
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 2.1. Розподіл залишків коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету, які станом на 01.01.2016 року склали 64 725,0 тис.грн., здійснено 
відповідно до вимог та обмежень Порядку та умов надання освітньої 
субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14.01.2015 року №6 та з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.03.2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення 
втрат бюджету». 

Зокрема, Порядком використання освітньої субвенції дозволяється 
спрямовувати дані кошти на здійснення видатків капітального характеру 
лише на загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані, та 
заходів у сфері енергоефективності і енергозбереження. 

У попередніх роках по обласних навчальних закладах була проведена 
значна робота по зниженню витрат на енергоносії, що пояснює відсутність на 
даний час пропозицій на проведення таких робіт у закладах, які фінансуються 
за рахунок коштів освітньої субвенції, від головного розпорядника коштів. 

Поряд з цим, існує цілий ряд питань пов’язаних з підготовкою приміщень 
навчальних закладів до нового навчального року. 

У зв’язку із необхідністю розширення напрямків використання коштів 
освітньої субвенції, облдержадміністрацією було направлено лист до 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України щодо 
внесення відповідних змін до вищезазначених постанов Кабінету Міністрів 
України.   

Тому, залишки коштів освітньої субвенції пропонується розподілити 
наступним чином. 
  
 2.1.1. Залишки коштів, які були виділені для області розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року №1340-р, та які мають 
цільове призначення: 

 - на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що 
проживають у сільській місцевості – 31 200,0 тис.грн. 

Згідно розпорядження придбання шкільних автобусів має здійснюватися 
для загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані / об’єднані 
/ реорганізовані, і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх 
навчальних закладів, за принципом співфінансування 50 відсотків – за 
рахунок залишку субвенції та 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих 
бюджетів.  

На даний час у зв’язку з проведенням територіальної реформи та 
оптимізації/реорганізації окремих навчальних закладів області, за даними 
адміністративно-територіальних одиниць області, є потреба у придбанні 42-х 
шкільних автобусів.  
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За інформацією Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
відповідно до листа ПАТ «Чернігівський автозавод», вартість шкільних 
автобусів 2015 року випуску станом на 01.02.2016 року становить 1 528,0 тис. 
гривень.  Тому, на даний час є можливість придбати 40 одиниць автобусів. 

 Водночас, у зв’язку із тим, що на даний час у більшості місцевих 
бюджетів області ще не відбулись сесії рад по уточненню своїх бюджетів, 
відсутні підтвердження про передбачення у їх бюджетах коштів на 
співфінансування 50 відсотків вартості придбання автобусів.   

Тому, для забезпечення цільового використання коштів пропонується їх 
направити на функцію 070806 «Інші заклади освіти» до прийняття місцевими 
органами влади та самоврядування рішень про оптимізацію загальноосвітніх 
навчальних закладів та виділення коштів на співфінансування з місцевого 
бюджету. 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації буде здійснено 
розподіл даних коштів та затверджено його на черговій сесії обласної ради чи 
у міжсесійний період за рішенням обласної державної адміністрації, 
погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та 
фінансів. 

 -  на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною 
базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами 
та мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих 
технологій тощо) – 9 380,0 тис. гривень.  

 Відповідно до розпорядження вказані кошти мають бути спрямовані для 
навчальних закладів, на базі яких мають створюватися опорні заклади та які за 
результатами конкурсу визначені кращими опорними закладами.  

  Враховуючи те, що на даний час на законодавчому рівні питання щодо 
створення опорних шкіл залишається не врегульованим, тому в області ще не 
проведена робота по проведенню конкурсу із визначення кращих опорних 
закладів. 

  До прийняття нормативно-правових актів щодо опорних 
загальноосвітніх навчальних закладів і проведення в області конкурсу на 
кращий опорний заклад пропонується дані кошти направити на функцію 
070806 «Інші заклади освіти». 

  Департаментом освіти і науки облдержадміністрації буде здійснено 
розподіл даних коштів та затверджено його на черговій сесії обласної ради чи 
у міжсесійний період за рішенням обласної державної адміністрації, 
погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та 
фінансів. 

  - на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і 
посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 2 277,6 тис. 
гривень. 

Розподіл даних коштів здійснено відповідно до кількості учнів 4-х та 7-х 
класів по адміністративно-територіальних одиницях області станом на 
01.02.2016 року та забезпечить 68,6 відсотка від повної потреби (з 
урахуванням вже поставлених підручників, які придбані за рахунок коштів 
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державного бюджету). Данні кошти буде спрямовано місцевим бюджетам 
області у вигляді освітньої субвенції (головний розпорядник коштів – 
Департамент фінансів облдержадміністрації). 
 

2.1.2 Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, які 
не носять цільовий характер: 

♦ залишок загального фонду в сумі 15 763,8 тис.грн. пропонується 
розподілити наступним чином: 

- для стовідсоткової заміни ламп розжарювання на діодні в обласних 
інтернатних закладах – 1886,7 тис. гривень. 

З метою зменшення видатків, що споживаються закладами освіти 
обласного підпорядкування на оплату електроенергії, планується провести 
стовідсоткову заміну люмінесцентних ламп та ламп розжарювання на 
світлодіодні (LED-лампи), що в 6-8 разів менше споживають електроенергії. 
Планується замінити 13 897 ламп внутрішнього освітлення будівель (середня 
вартість цокольних ламп E14/E27 та «Армстронг» становить 110-140 грн.). 
Після встановлення LED-ламп, економія споживання електроенергії на 
внутрішнє освітлення будівель, орієнтовно буде становити 1182,4 тис.грн в 
рік. 

 
- відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету», якої необхідно дотримуватись при використання коштів освітньої 
субвенції, забороняється проводити поточні ремонти приміщень бюджетних 
установ.  Водночас, є необхідність у підготовці приміщень навчальних 
закладів до нового навчального року.  

Тому, пропонується виділити кошти на придбання будівельних 
матеріалів для здійснення ремонтів приміщень шкіл-інтернатів 
власними силами – 241,9 тис. грн., з яких: 

Соколівська спеціальна школа-інтернат – 171,1 тис.грн.  
Внаслідок пожежі, що мала місце 15.01.2016 року, пошкоджено дах 

адміністративного корпусу закладу, тому виникла необхідність замінити 
частину даху, водостічну систему корпусу, а також необхідно здійснити 
ремонт  приміщення, де пошкоджено стіни, стеля, двері тощо. Крім того, 
невирішеними є ряд проблем, що впливають на здоров’я та умови життя 
хворих дітей.  

За рахунок виділених коштів планується придбати будівельні 
матеріали, які буде використано для здійснення вимощення навколо 
спального та адміністративного корпусу, заміни лінолеум та плінтусів у 
класних кімнатах,  змішувачів води, умивальників та бачків.  

В даному закладі навчається 64 учні, які потребують особливої уваги 
та потреби. 

Солобковецька спеціальна школа-інтернат – 26,1 тис.грн.  
За рахунок виділених коштів планується придбати будівельні 

матеріали, які буде використано для влаштування бруківки навколо 
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спального та навчального корпусів та завершення ремонту будівлі соціально-
побутового призначення.  

У даному закладі навчається 112 учнів, які потребують особливої уваги 
та потреби. 

Вовковинецька загальноосвітня школа-інтернат – 44,7 тис.грн. 
Овочесховище побудовано у 1936 році. З часу будівництва залізобетонне 
перекриття зносилось, просіло і частина піддалася руйнації. На сьогоднішній 
день овочесховище знаходиться в аварійному стані. Для зберігання 
продуктів харчування є нагальна потреба у проведенні ремонту 
овочесховища власними силами. 

За рахунок виділених коштів планується придбати будівельні 
матеріали, які буде використано для мурування зовнішніх та внутрішніх стін, 
улаштування дерев`яного перекриття, утеплення його мінеральною ватою, 
влаштування покрівлі даху металопрофелем. 

 
- на придбання меблів для Кам’янець-Подільської спеціальної 

школи-інтернат «Славутинка» – 201,2 тис. грн. 
В квітні 2014 року проведено реорганізацію навчального закладу, а 

саме: із загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів в школу нового типу 
– спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів.  

З моменту реорганізації закладу значно зросла наповнюваність усіх 
класів. Крім того, в 2015 році вперше почав функціонувати 10-й клас, з 01 
вересня 2016 року планується відкрити ще 11-й клас. 

На початок 2016/2017 навчального року контингент учнів школи-
інтернату прогнозовано збільшиться вдвічі (зі 149 учнів у 2014 році до 310 - 
в 2016 році). 

В зв'язку з цим, для забезпечення навчально-виховного процесу в 
2016/2017 навчальному році, повноцінного функціонування та 
укомплектування харчоблоку їдальні, нових класів початкової школи, нових 
комп'ютерних класів виникла нагальна необхідність у придбанні учнівських 
та виробничих меблів.   

Перелік меблів, які планується закупити: парта учнівська регульована 
двомісна, стілець учнівський регульований, стіл учнівський одномісний, 
стілець учнівський до коп`ютерного столу, стіл учительський, стілець 
офісний, дошка магнітно-маркерна 5-ти поверхнева, стіл виробничий з 
нержавіючої сталі. 

 
- залишок нерозподілених коштів субвенції по загальному фонду в 

сумі 13 434,0 тис.грн. пропонується спрямувати на функцію 070806 «Інші 
заклади освіти» до внесення відповідних змін у постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.01.2015 року №6 та від 01.03.2014 року №65. 

  
♦ Залишок коштів спеціального фонду в сумі 6 103,6 тис.грн. 

пропонується розподілити наступним чином: 
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- на завершення реконструкції котельні з добудовою під котли на 
твердому паливі Антонінської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернат – 256,0 тис. грн. 

      У 2015 році проведено коригування проектно-кошторисної 
документації на проведення реконструкції котельні з добудовою під котли на 
твердому паливі. Загальна вартість робіт становить 1192,5 тис. грн. У 2015 
році на проведення робіт по реконструкції котельні використано 901,8 тис. 
гривень.  

 Враховуючи те, що частину робіт планується зробити власними 
силами для завершення даного об’єкту необхідні кошти в сумі 256,0 тис. 
гривень. 
            Опалювальна площа закладу становить – 3066 м.кв. Для опалення 
школи в рік використовується 60 тис.куб. метрів газу, що в грошовому 
еквіваленті становить 540,3 тис.грн., тоді як вартість опалення твердим 
паливом  становитиме близько 190,0 тис.грн. Розрахункова економія коштів 
складатиме 350,3 тис.грн. в рік. 
 

- на завершення реконструкції газової котельні з добудовою 
приміщення під твердопаливні котли Солобковецької спеціальної 
школи-інтернат – 206,8 тис. грн. 

   На проведення реконструкції газової котельні у 2015 році з обласного 
бюджету було використано 1422,3 тис.грн. За інформацією Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації для завершення робіт необхідні додаткові 
кошти в сумі 206,8 тис. гривень. 

Опалювальна площа закладу становить – 3927,2 м.кв. Для опалення 
школи в рік необхідно 75 тис.куб. метрів газу, що в грошовому еквіваленті 
становить 675,4 тис.грн. Орієнтовна потреба коштів на тверде паливо на 
опалювальний сезон становитиме 212,5 тис.грн. Розрахункова економія 
коштів – 462,9 тис.грн. в рік. 
 

- на придбання обладнання для кабінету інформатики (проектор 
інтерактивний, дошка інтерактивна), кабінету англійської мови (проектор 
інтерактивний, дошка інтерактивна) та кабінету хімії (мікроскопи) для 
Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернат «Славутинка» – 
128,4 тис. грн. 

 В навчальному закладі навчається 235 учнів. Обладнання, яке 
планується закупити, стовідсоткового забезпечить кабінети навчальним 
обладнанням.  
 

- на придбання навчально-комп’ютерного комплексу 
Хмельницькій санаторній школа-інтернат №2 – 13,0 тис. грн. 

В навчальному закладі навчається 186 учнів. В навчальному процесі 
використовується 12 комп’ютерів. Кошти необхідні для стовідсоткового 
забезпечення закладу комп’ютерною технікою. 
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- на придбання комплекту для предметних кабінетів 
(комп’ютери, мультимедійні проектори та принтери) Хмельницькому 
обласному ліцею-інтернату поглибленої підготовки  в галузі науки – 165,5 
тис. грн. 

В навчальному закладі навчається 429 учнів. Для належного 
проведення навчально-виховного процесу необхідно укомплектувати 
предметні кабінети комп’ютерною технікою. 
 

- на придбання комп’ютерів Славутському обласному 
спеціалізованому ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі 
науки – 650,0 тис.грн. 

В навчальному закладі навчається 346 учнів. В закладі в навчальному 
процесі використовується 16 комп’ютерів які придбані ще у 2000 році, 
частина з них знаходяться в неробочому стані. Даний комп’ютерний клас 
неодноразово виходив з ладу та через це не можливо забезпечити якісне 
проведення уроків. Кошти необхідні для стовідсоткового забезпечення 
закладу комп’ютерною технікою.  

- на придбання кабінету біології Кам`янець-Подільському ліцею-
інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою – 87,0 тис.грн.  

В навчальному закладі навчається 466 учнів. Кабінет біології 
відсутній. Для належного проведення навчально-виховного процесу є 
необхідність у придбанні даного кабінету. 

 
   - на придбання комп’ютерної техніки для обласних інтернатних 

закладів (персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 
маніпулятор "миша")) – 247,0 тис. грн.; 
 

    - залишок нерозподілених коштів субвенції по спеціальному 
фонду в сумі 4 349,9 тис.грн. пропонується спрямувати на функцію 070806 
«Інші заклади освіти» до внесення відповідних змін у постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.01.2015 року №6 та від 01.03.2014 року №65. 

 
2.2. Збільшити, за рахунок залишку коштів обласного бюджету, 

призначення на утримання закладів, які утримуються за рахунок 
коштів обласного бюджету, на суму 2 045,6 тис.грн., з яких на: 

 
         - капітальний ремонт малого басейну Хмельницького обласного 
центру фізичного виховання учнівської молоді – 356,7 тис. гривень. 

Протягом 2013-2015 років на капітальний ремонт басейну освоєно 
2094,4 тис.грн. коштів обласного бюджету. У 2015 році проведено 
коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до якої загальна 
вартість робіт складає  2451,1 тис.грн. Залишок проекту становить 356,7 тис. 
гривень.  
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          -  придбання комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням 
та комплекту мультимедійного обладнання для студентських аудиторій 
Хмельницькому університету управління та права – 325,0 тис. гривень. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 
р. №1187 введено в дію нові ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності закладів освіти. Для того, щоб матеріальна база та інформаційне 
забезпечення навчального процесу університету відповідали новим 
ліцензійним умовам необхідно придбати комп’ютери з ліцензійним 
програмним забезпеченням. 
 

      - капітальний ремонт насосного відділення у Хмельницькому 
обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді – 56,9 тис. 
гривень. 

Втрати тепла від теплообмінників насосів будуть акумульовані і 
направлені для додаткового нагріву гарячої води. В результаті впровадження 
проектно-кошторисної документації зменшаться витрати газу на нагрів 
гарячої води. 

В середньому в рік заклад споживає близько 200,0 тис.куб.метрів газу, з 
яких 38,4 тис.куб.метрів газу, або майже 20 відсотків споживається на підігрів 
води для душових. 

Модернізація теплопункту дасть змогу щороку економити близько 9,6 
тис.м³ газу або 90,0 тис.грн. Термін окупності проекту становить півроку, 
що для енергозберігаючих технологій є високим результатом. 

 
            - проведення V спортивних ігор школярів України для 
Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді 
– 250,0 тис.гривень. 

Відповідно до концепції проекту Загальнодержавної цільової 
спеціальної програми «Формування здорового способу життя молоді 
України» на 2013-2017 роки, передбачено у 2016 році на базі центру 
проведення V Спортивних ігор школярів України з 20 видів спорту (дані 
змагання проводяться один раз на чотири роки). Тому, для відшкодування 
витрат по відрядженню (проїзних, добових, витрат на проживання) тренерів та 
спортсменів необхідно кошти  в сумі 180,0 тис.грн. та 70,0 тис.грн. на 
харчування дітей, спортсменів, тренерів  і суддів.  

    - реконструкцію з добудовою існуючої будівлі під гуртожиток 
Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої 
підготовки учнів в галузі науки по вул.Князів Сангушків, 8, м.Славута, 
Хмельницької обл. – 987,0 тис. гривень. 

Вказане фінансування забезпечить обов’язкову частку співфінансування 
місцевого бюджету інвестиційного проекту, фінансування якого у поточному 
році планується проводити за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку. Очікувана сума державного фонду складає 8,9 
млн.грн. 
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Інвестування даного об’єкта проводилося впродовж минулого року. За 
рахунок спільного фінансування  з державного та обласного бюджетів 
спрямовано   6,4 млн.грн.,(з яких 2,0 млн.грн. кошти обласного бюджету).  
Дані кошти забезпечили  проведення  улаштування фундаменту, зведення  
цегляної   4-ох поверхової коробки приміщення, внутрішні перегородки, 
встановлено  пластикові вікна та накрито  металопрофілем. Дане приміщення 
розраховано на  140 місць. 

У поточному році, дані кошти будуть спрямовані на  улаштування 
зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення,  а також 
системи електромереж. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах минулого року, 
проведено її експертизу.  

 
            - придбання компресора Siemens 2.2 kv (для системи очистки 
стічних вод типу «Біотал») для Новоушицької спеціальної школи-
інтернат – 70,0 тис.грн. 

У 2014 році вийшов з ладу компресор. Тому, з метою заміни необхідно 
придбати новий.  
 

2.3. Розподілити залишок коштів субвенції, яка виділялась з 
державного бюджету у 2015 році на підготовку робітничих кадрів, які 
станом на 01.01.2016 року склали 1 634,8 тис.грн., наступним чином: 
  а) виготовлення правовстановлюючої документації на нерухоме майно 
та земельні ділянки, які обліковуються на балансі професійно-технічних 
навчальних закладів, що у 2016 році фінансуються за рахунок коштів 
обласного бюджету – 515,5 тис.грн.; 
 б) капітальний ремонт димохідної труби котельні Чорноострівського 
професійно аграрного ліцею – 40,9 тис.грн.; 
 в) передати у вигляді іншої субвенції з обласного бюджету до 
бюджетів міст обласного значення залишки коштів професійно-технічних 
навчальних закладів, розташованих у містах– 1078,4 тис.грн. Головний 
розпорядник коштів – Департамент фінансів облдержадміністрації. 
  
  

3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. 
  
 Збільшити видатки за рахунок залишку коштів обласного бюджету 
на загальну суму 9 263,2 тис.грн., з яких на: 
 
        3.1. Виконання заходів обласної комплексної програми соціального 
захисту населення на 2016-2020 роки на: 

- збільшення видатків з виплати грошової допомоги громадянам, які 
потребують дороговартісного лікування  – 2000,0 тис. гривень. На виплату 
вказаної допомоги в обласному бюджеті на поточний рік передбачено 2000,0 
тис.грн., на даний час зареєстровано 135 звернень на суму 687,6 тис.грн., 
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орієнтовно до кінця поточного року надійде ще 650 звернень на суму 3312,4 
тис. гривень.  

- збільшення видатків з надання одноразової матеріальної допомоги 
малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових 
проблем – 500,0 тис. гривень. На виплату вказаної допомоги в обласному 
бюджеті на поточний рік передбачено 1500,0 тис.грн., на даний час 
зареєстровано 464 звернення на суму 301,0 тис.грн., орієнтовно до кінця 
поточного року надійде ще 2614 заяв на суму 1699,0 тис.гривень. 

 
       3.2. Виконання заходів обласної програми соціальної підтримки осіб, які 
беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які 
зареєстровані в Хмельницькій області для надання одноразової 
матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих осіб – 1000,0 тис. гривень. На виплату вказаної допомоги в 
обласному бюджеті на поточний рік передбачено 2500,0 тис.грн., на даний час 
зареєстровано 1126 звернень на суму 1688,0 тис.грн., орієнтовно до кінця 
поточного року надійде ще 1208 звернень на суму 1812,0 тис. гривень. 
 
      2.3.3. Проведення капітальних видатків інтернатними закладами 
системи соціального захисту – 5 763,2 тис.грн., з них на: 

- капітальний ремонт даху, фасаду харчоблоку та котельні (166,1 
тис. грн.) та капітальний ремонт підлоги харчоблоку (51,5 тис.грн.) у 
Солобковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та 
інвалідів – 217,6  тис.грн. 

За  результатами моніторингового візиту представника  уповноваженого 
Верховної ради України з прав людини  даний заклад у 2015 році визнано 
одним із найкращих по Україні в частині дотримання прав підопічних.  

Заклад розрахований на 50 ліжок. Житлова будівля, де перебувають 
підопічні, побудована у 1991 році.  

Проте приготування їжі відбувалось в орендованому у місцевої лікарні 
приміщенні (там розташовано: харчоблок з коморою та котельня).  

У грудні минулого  року дане приміщення передано з районної  в обласну 
комунальну власність. Вказане приміщення збудовано у 1976 році та потребує 
капітального ремонту. Шиферне перекриття даху протікає, відслідковується 
значне руйнування кроквяної системи, потребує заміни риштувань, частина 
підлоги теж в незадовільному стані,  внутрішні стіни руйнуються (покриті 
грибком). Приміщення не відповідає санітарним нормам та ставить під 
загрозу здоров’я підопічних та працюючого персоналу. 
  З метою забезпечення належних умов для зберігання продуктів 
харчування та приготування їжі у минулому році виготовлено проектно-
кошторисну документацію на проведення капітального ремонту вказаного 
приміщення на суму 227,6 тис. гривень.  
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- Мазниківський будинок–інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів – 516,3 тис., з яких на: 

капітальний ремонт житлового корпусу, в тому числі утеплення 
фасаду та облицювання стін коридору деревостружковими плитами – 
368,2 тис. гривень. 

Заклад розрахований на 45 ліжок. 
Будівля житлового корпусу побудована 1967 року, одноповерхова. 
Опалення закладу здійснюються за допомогою системи «Електротропік». 

Товщина стін будівлі до 30 см., тому втрачається значна кількість теплової 
енергії. Крім того, за рахунок перепаду температур у зимовий період  
створюється конденсат, що призводить до утворення цвілі та грибкового 
покриття внутрішніх стін, також з’являються тріщини, що становить 
небезпеку для перебування підопічних. 

Передбачається провести утеплення та облицювання фасаду приміщення  
полістирольними плитами (площа 480,0 м.кв.) зовнішнє штукатурення  стін, 
цоколя, улаштування віконних відливів (57,2 м. кв.), улаштування підмостки, 
тощо. 

 Проведення зазначених робіт забезпечить  витрати на опалення закладу 
на 10 відсотків (близько 17,0 тис.грн. в рік), покращить санітарно-гігієнічний 
стан приміщення та умови для проживання підопічних. 

 
  будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного 
водопостачання – 148,1 тис. гривень.  

В зв’язку із посухою у 2015 році, понизився рівень підземних вод, через 
що на території с.Мазники, в тому числі в інтернатній установі, зникла вода 
після чого заклад забезпечувався привозною водою. 

На території розташовано дві криниці (глибина даних криниць понад 16 
м.). На даний час одна з криниць забезпечує пральню (технічна вода), інша 
використовується для загальних потреб закладу (приготування їжі, купання 
підопічних, прибирання, тощо). Через постійні замулення криниць виходять з 
ладу насоси. Рівень води в криницях знизився до мінімального і вода  
непридатна для приготування їжі, що порушує санітарно-гігієнічні  норми.  

Оскільки дана місцевість розташована на висоті 365 метрів над рівнем 
моря, виникає необхідність у бурінні артезіанської свердловини на глибину 
скважини до 100 метрів,  діаметром 160 мм., придбання та установки 
обладнання. 

 
  - капітальний ремонт та утеплення фасаду житлового корпусу 
Виноградівського психоневрологічного інтернату – 842,4 тис. гривень. 

В закладі перебуває 161  підопічний (розраховано на 160 місць). 
Приміщення житлового корпусу трьохповерхове та являє собою  

об’єднання  трьох, споруджених в різний період  будівель  (1 будівля – 
панський маєток 1862 року, дві інші - прибудовані до нього приміщення 1960 
та 1988 рр.).  



 43

Від початку будівництва капітальний ремонт зовнішніх стін не 
проводився. Впродовж  значного експлуатаційного періоду, міцність стін 
знизилась через локальне лущення штукатурки, плитка (19 ст.), якою обшито 
приміщення, почала обсипатись. Вказане призводить до руйнації споруди. 

 Під дією дощу та снігу, значна кількість вологи проникає у стіни, що 
призводить до виникнення цвілі та грибка у середині житлового корпусу. 
Разом з тим, через вказані фактори в зимовий період відбувається значна 
втрата тепла.  

За рахунок коштів спонсорської допомоги, проведено зовнішнє 
утеплення та опорядження  частини фасаду площею 382 м.кв. 

З метою завершення робіт, зниження втрат тепла та поліпшення 
санітарно-гігієнічних умов проживання підопічних у поточному році 
виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 842,4 тис.грн. 
Планується провести утеплення пінопластом решти будівлі (1013 м.кв) та 
провести штукатурення, фарбування стін та цокольної частини будівлі, 
влаштування водостічних труб.  

За результатами проведених робіт очікується зниження витрат на 
опалення на 22 відсотки (близько 70,0 тис.грн. в рік).  

 
- капітальний ремонт по утепленню фасаду житлового корпусу 

Бахматовецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та 
інвалідів –  216,6 тис.гривень. 

Заклад розрахований на 50 ліжок. Будівля побудована в 1965 році. На 
даний час потребує проведення робіт капітального характеру фасад, оскільки 
під впливом зовнішніх чинників та довготривалої експлуатації локально 
обсипається штукатурка, місцями проявляється цвіль та грибок, цегла та шви 
кладки обсипаються, між цеглинами утворюються великі щілини, куди 
попадає вода, що призводить до руйнування несучих стін. В результаті, стіни 
втратили свою міцність і температурний режим не зберігається (товщина стін 
25 см.). 

Планується провести  ремонт з утепленням  фасаду мінватою, що  значно 
покращить зовнішній вигляд  житлового корпусу,  забезпечить нормальний 
температурний  режим та санітарно-гігієнічний стан в середині приміщення і 
в житлових кімнатах. 

На даний час, за рахунок коштів, які надійшли від благодійної допомоги, 
вже утеплено частину фасаду площею 100 м.кв. Залишається утеплити фасад 
площею 345,0 м.кв.  

Очікуване зменшення річних витрат на опалення – близько 15 відсотків.  
 
 - капітальний ремонт даху житлового корпусу Кушнирівського 
будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 259,1 тис. 
гривень. 

В закладі перебуває 42 підопічних (розраховано на 40 місць). 
Будівля одноповерхова, побудована в 1964 році. За даний період 

експлуатації  капітальний ремонт покрівлі житлового корпусу (площа 1032,0 
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м.кв.) не проводився. Частина покрівлі знаходиться в аварійному стані, 
потребує заміни кроквяна система та шиферне покриття.   Під час опадів 
відбувається затікання стічних вод в середину горища. Крім того, у зимовий 
період, при великій кількості снігових опадів, існує загроза проламування 
даху. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах грудня 2015 
року.  

Планується провести демонтаж існуючої покрівлі, посилення дерев’яних 
елементів, влаштування лат, перекриття даху профільними листами. 

 
   - реконструкцію господарсько-питного водопостачання з заміною 
водонапірної башти «Рожновського» в Меджибізькому дитячому 
будинку–інтернаті – 520,7 тис. гривень.  

Заклад розрахований на 80 ліжок. 
Відповідно до акта обстеження (02.02.2015р.)  в результаті довготривалої 

експлуатації водопровідної мережі  (більше 30 років) виникають часті 
прориви, висота башти, не дозволяє безперебійно подавати воду на другий 
поверх спального корпусу. 

 Внутрішні трубопроводи, запірна арматура та обладнання потребують 
заміни, фундамент башти втратив  несучу стійкість, зовнішня частина башти 
по швах зварювання проіржавіла. 

 У 2015 році виготовлено технічну документацію та топографічний план, 
проведено геологічні вишукування та генеральний план земельної ділянки, а 
також план зовнішніх мереж, де розташований будинок-інтернат. 

Згідно кошторисного розрахунку вартість даного проекту складає 520,7 
тис.грн., з яких вартість обладнання 215,6 тис.грн. передбачається установити 
резервний насос для подачі води із артсвердловини до водонапірної башти, 
замінити саму башту (висота нової 15 м.), замінити водопровідні чавунні 
труби на поліетиленові (480м.), тощо. 
 
 - наладку з модернізацією автоматичної пожежної сигналізації в 
приміщенні  Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів 
війни і праці – 39,4 тис. гривень. 

Заклад розрахований на 130 ліжок. 
У зв’язку із довготривалою експлуатацією, вийшла з ладу автоматична 

пожежна сигналізація, яка проявляється не санкціонованими її 
спрацюваннями, ненормативний час передачі тривожних сигналів на пульт, 
що загрожує не оповіщенням у разі пожежі. 

Відповідно до висновку, наданого ТОВ «Хмельницькпожежоспецсервіс» 
потребує заміни застаріле обладнання (прилад приймально-пожежний (2 шт), 
модуль цифровий автодозвону (1 шт.), акумулятор (2 шт.), система 
пожежогасіння із контактними оповіщувачами (30 шт.), оповіщувач 
пожежний (20 шт.), тощо) на нове та провести переналадку системи АПС.  
 



 45

- реконструкцію каналізаційної насосної станції і зовнішніх мереж 
Довжоцького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 
– 200,0 тис. гривень. 

Заклад розрахований на 30 ліжок. 
 У зв’язку і з тривалою експлуатацією у даному інтернаті  вийшов з ладу 
септик (2007 р.в.). Об’єм септика установки (70 м.куб.) не забезпечує 
сьогоднішні потреби у використанні і вимагає збільшення. Водночас, 
залишається ризик прориву води в підвальне приміщення. Викачка септика 
проводиться щотижнево, вартість однієї послуги складає до 2,5 тис.грн. (сума 
в рік близько 96,0 тис.грн.). 

За рахунок коштів благодійних внесків проведено заміну каналізаційної 
труби довжиною 3 м/п, встановлено захисний клапан та замінено зовнішню 
каналізаційну трубу довжиною 8,5 м.       

Передбачається підключитись до централізованої системи відкачки 
стоків населеного пункту. Видатки, які будуть витрачатись на централізоване 
водовідведення в теперішніх цінах складають близько 7,0 тис.грн. в рік. Таким 
чином, економія коштів буде складати в рік 89,0 тис.грн. та витрати 
проведених робіт окупляться за 2,5 роки. 

Для завершення даних робіт  згідно проектно-кошторисної документації 
необхідно кошти в сумі 200,0 тис.грн., заплановано проведення влаштування 
каналізаційного колодязя, установка 2-х насосів, 2-х клапанів, прокладання 
траншей із влаштуванням каналізаційних труб (д=90мм протяжністю 300м.), 
установлення засувок та  гідроізоляції фундаментів, тощо. 
        

- Кривчицький психоневрологічний будинок-інтернат - 474,1 тис. 
грн., з яких: 

 Капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №2 - 356,3 тис. 
гривень.  

Заклад розрахований на 160 ліжок.  
Даний інтернат розміщено в двох будівлях колишнього панського маєтку. 

Даний будинок побудований з піщаного каміння ще у 18 ст., через значний 
термін експлуатації потребують заміни дерев’яні вікна, в результаті затікання 
руйнуються зовнішні стіни, через що частина приміщення починає просідати, 
потребує ремонту й підмостка приміщення, водостічні труби прогнили.  

Вчасно не зреагувавши на дані процеси можливо втратити  будівлю, яка 
ще й являється архітектурною пам’яткою.  

Планується виконати ремонт фасаду даного приміщення, замінити 
віконні блоки на енергозберігаючі (30 шт.), влаштувати відливи та 
підвіконники, здійснити ремонт підмостки (21,2 м.куб), влаштувати 
водостоки, провести облаштування даху над входом у погріб (62 м.кв.).  
     

 Капітальний ремонт житлових кімнат корпусу №2 - 117,8 тис. 
гривень. 
        В минулому році за кошти обласного бюджету проведено капітальний 
ремонт коридорів на першому та другому поверхах даного корпусу. Водночас, 
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стан житлових кімнат (16 од.) теж знаходиться в незадовільному стані: 
відслідковується просідання та тріскання  внутрішніх стін і стель, місцями 
проявляється цвіль (загальна площа стін 290,0 м.кв.), дощата підлога 
окремими участками прогнила (потребує ремонту 93 м.кв.), проламується, а 
це може призвести до нещасних випадків, потребують також опорядження 
стін кімнат, необхідно замінити дверні полотна. 
     З метою усунення даної проблеми на проведення капітального ремонту 
житлових кімнат корпусу №2 виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на суму 117,8 тис.грн. (в цінах листопада 2015 р.). 
 

- Зяньковецький психоневрологічний будинок-інтернат – 863,3 тис. 
грн., з яких на: 

утеплення фасаду спального корпусу №2 - 684,9 тис. гривень. 
Даний заклад розраховано на 145 місць, перебуває 144 підопічних. 

Опалення проводиться твердопаливними котлами.   
Приміщення  інтернату цегляне, одноповерхове. Побудовано у 1976 році 

(товщина стін  25 см.).  Під дією зовнішнього впливу та тривалого  часу  
експлуатації міцність стін знизилась, в зв’язку з чим в зимовий період  при 
низьких температурах відбувається  значна втрата тепла, стіни промерзають, 
відбувається процвітання внутрішніх стін. 

З метою усунення даної проблеми, забезпечення нормального 
температурного режиму, а також економії бюджетних коштів, які 
витрачаються на опалення,  виготовлено проектно-кошторисну документацію 
на проведення утеплення фасаду спального корпусу.  

Планується виконати ремонт окремих участків пошкоджених стін і 
провести утеплення фасаду та укосів (загальна площа – 1126 м.кв.).  

Очікуваний  економічний ефект – зниження витрат на опалення на 15-20 
відсотків.  

 
завершення капітального ремонту їдальні - 178,4 тис. гривень.  
Минулого року за рахунок коштів обласного бюджету розпочато 

капітальний ремонт їдальні та підсобних приміщень даного закладу. Всього 
було освоєно 886,0 тис.грн., зокрема проведено: ремонтні роботи приміщення 
їдальні та харчоблоку, влаштовано плиткою підлогу та стіни, змонтовано 
підвісні стелі, зроблено електромонтажні та сантехнічні роботи, тощо.  
    З метою завершення даного об’єкту у поточному році необхідно 
спрямувати кошти  в сумі 178,4 тис.грн., які буде використано на завершення 
капітального ремонту  допоміжних підсобних приміщень (загальною площею 
138 м.кв.), а саме: проведення стяжки підлоги, влаштування плиткою  підлоги 
та стін (площа стін 528 м.кв.), підбивання стель гіпсокартоном, сантехнічні 
роботи, тощо. 

  
- завершення капітального ремонту покрівлі даху Лісоводського 

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів - 106,7 тис. 
гривень. 
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Заклад розрахований на 40 ліжок.  
Приміщення даного закладу двоповерхове, збудовано у 1952 році. За 

результатами обстеження у 2013 році виявлено пошкодження даху (дах 
двохступеневої форми, так як ІІ поверх інтернату знаходиться в даховому 
міжпросторі): протікання покрівлі, ураження грибком перекриття дерев’яних 
деталей, помітна деформація стін коридору другого поверху. Площа даху 
складає 1260,1 м.кв. 

З метою недопущення руйнації приміщення впродовж минулих років за 
кошти обласного бюджету проводилось перекриття даху. Загалом за 2013-
2015 роки було виділено 603,7 тис.гривень. 

 З метою завершення робіт, відповідно до відкоригованої проектно-
кошторисної документації, необхідно виділити кошти в сумі 106,8 тис. 
гривень.   

 
 - капітальний ремонт системи опалення Китайгородського будинку-
інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 227,8  тис. гривень. 

Даний заклад розрахований на 45 ліжок, з яких 22 лежачих.  
Приміщення інтернату знаходиться в експлуатації з 1968 року. Опалення  

здійснюється електрокотлами (термін експлуатації з 1972 року). На даний час 
виникають прориви та протікання труб, в тому числі і тих які знаходяться під 
підлогою, радіатори опалення в віддалених кімнатах не дають відповідної 
тепловіддачі (втрати близько 50%). 

З метою забезпечення належного температурного режиму та санітарних 
норм даного закладу у 2015 році виготовлено проектно-кошторисну 
документацію, вартість якої складає 227,8 тис.грн., планується провести  
заміну труб (діаметр від 16 мм. до 40 мм., протяжністю 190 м.,) та радіаторів 
чавунних (22 шт.), ізоляцію трубопроводу, тощо. 

 
- Дунаєвецький  психоневрологічний будинок-інтернат – 1279,2 тис. 

грн., з яких на: 
   
  капітальний ремонт будівлі житлового корпусу – 741,9 тис.грн. 

Даний заклад розраховано на 145 місць, перебуває 141 підопічний.  
Приміщення інтернату побудовано в  1968 році.  Капітальний ремонт 

даху з того часу не проводився. Дах головного корпусу знаходиться в 
аварійному стані, крокв’яна система потребує часткової заміни, необхідна 
повна заміна риштування, присутні масові пошкодження та протікання, 
окремі елементи будівлі перебувають у вкрай критичному стані, що 
призводить до значної втрати тепла в зимовий період, внаслідок чого 
знижується тепловий режим в приміщені інтернату. 

Площа даху становить 1210 м.кв. заплановано провести демонтаж старої 
покрівлі, ремонт слухових вікон, демонтаж та влаштування нових кров’яних 
перекриттів, балок з послідуючим улаштуванням профільного листа, 
навішування водостічних труб. 
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Крім того, планується провести ремонт головного входу (170 м.кв.) – 
штукатурка, облицювання  керамічною плиткою стін, опорядження бетоном 
вхідної площадки, тощо. 

 
 капітальний ремонт приміщень пральні та швейного цеху – 537,3 
тис.грн. 

В незадовільному стані знаходяться підсобне приміщення установи, де 
розташована пральня, швейний цех та сушка. Через довготривалість 
експлуатації в незадовільному стані перебуває система вентиляції, освітлення 
та опалення.    
         Конденсат, який утворюється осідає на стінах і призводить до 
виникнення цвілі та грибка у приміщенні, плитка на стінах та на підлозі 
відстає, вікна і двері прогнили. 

З метою вирішення даної проблеми на вказаний об’єкт виготовлено 
проектно-кошторисну документацію. 

Планується провести ремонт підлоги (128 м.кв.), стін (264,0 м.кв.), 
влаштування підвісної стелі плитами «Армстронг», ремонт каналізації, 
водовідведення, пожежної сигналізації, вентиляції, електрики та системи 
опалення. 

 
4. Управління культури, національностей, релігій та туризму  

облдержадміністрації. 
 
 Збільшити видатки за рахунок залишку коштів обласного бюджету 

на загальну суму 7 368,2  тис.грн., з них на: 
 

- будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою 
по вул.Прибузька,8 в м.Хмельницькому (коригування) в сумі 1500,0 тис. 
гривень.  

Вказане фінансування забезпечить обов’язкову частку співфінансування 
місцевого бюджету інвестиційного проекту, фінансування якого у поточному 
році планується проводити за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, очікувана сума державного фонду складає 13,5 
млн.грн. 
          Слід відмітити, що даний довгобуд (1989р.), довгий час не будувався. У 
минулому році, з метою відновлення будівельних робіт з обласного бюджету 
будо спрямовано 15,0 млн.грн., що забезпечило проведення значного обсягу 
будівельних робіт, зокрема утеплення фасаду, завершено 0-ий цикл 
концертного залу, улаштування стяжки підлоги, стель,  влаштовано 
металопластикові вікна та двері на 1-2 поверхах, побудовано котельню, 
частково влаштовано систему опалення, електропостачання та вентиляція. 

У поточному році, з метою завершення основного обсягу будівельних 
робіт фінансування даного проекту планується проводити за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, кошти обласного бюджету – як 
частка спів- фінансування, будуть спрямовані на  підключення газових мереж 
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(газопровід середнього та низького тиску), підстанція для регулювання 
електричної напруги та внутрішні опоряджувальні роботи (улаштування 
каркасів для підвісних стель, облицювання плиткою, тощо). 

Залишкова вартість даного проекту станом на 01.01.2016 року становить 
23,2 млн. гривень. 

- Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» по 
спеціальному фонду передбачаються видатки в сумі 5 519,3 тис.грн., з них 
: 

 
проведення протиаварійних та невідкладних консерваційних  робіт  

на пам’ятці архітектури національного значення – Палац у смт. 
Меджибіж Летичівського району на суму 4 968,0 тис.грн., за рахунок яких 
планується здійснити: 

- влаштування підтримуючих металевих ферм вздовж внутрішнього 
дворового фасаду Палацу, що унеможливлює подальше руйнування та 
падіння стіни; 

- влаштування тимчасового перекриття над Палацом; 
- консервація виступаючих декоруючих елементів на парапетах стін; 
- влаштування підпружних дерев’яних арок під аварійним цегляним 

склепінням; 
- влаштування тимчасових кріплень та підсилення аварійних дверних і 

віконних прорізів; 
- розбирання завалів деструктованих ділянок, зняття рослинності, вивіз 

сміття;   
- влаштування тимчасової західної стіни палацу, яка була зруйнована. 
 
завершення виготовлення науково-проектної документації «Проект 

Реставрації пам’ятки з пристосуванням до сучасних потреб» на пам’ятці 
архітектури національного значення – Палац замку у смт. Меджибіж – 
551,3 тис.грн.; 

 
- проведення поточного ремонту туалету загального користування та 

переобладнання його відповідно до потреб інвалідів та інших маломобільних 
груп населення обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім.М.Островського – 150,0 тис.грн. останній ремонт проводився у 1960 році; 

 
- виготовлення науково-проектної документації проекту зон 

охорони пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Пункти Дуги 
Струве, на виконання заходів обласної програми збереження об’єктів 
культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки – 100,0 
тис.грн.; 

 
- придбання мультимедійного проектора обласному академічному 

театру ляльок для розширення репертуарної політики театру, творчих 
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можливостей, використання нових технологій та підвищення 
конкурентоспроможності театру в сучасних умовах –  98,9 тис. гривень. 

 
5. Управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
  
Збільшити видатки за рахунок залишку коштів обласного бюджету 

на загальну суму 408,8 тис.грн., з них для: 
 
- Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» на 

придбання спортивного інвентарю та спортивного одягу – 213,8 тис. грн., 
з яких: 

 кімоно для дзюдо (біле, синєт) – 16,0 тис. грн. для виступів 
спортсменів школи на змаганнях європейського та світового рівня; 

 1 мату амортизаційного (сендвіч 2*2 м) – 7,0 тис. грн. для 
відпрацювання амплітудних кидків з метою упередження травматизму та 
збереження здоров’я вихованців; 

 татамі (12*12 м, 72 листа) для спортзалів по вул. Зарічанській, 9 та 
Проспекті Миру, 63 – 190,8 тис.грн. на проведення навчально-тренувальної 
роботи та змагань. 

Станом на 01.03.2016 року кількість вихованців Хмельницької ДЮСШ 
"Динамо" складає 256 чол., з  них по видах спорту: дзюдо – 84, панкратіон – 
80, фехтування – 51, бокс – 35, тхеквондо ВТФ – 6 чол.  

На даний час в наявності у школі є татамі (мати) - 62 шт., татамі (пазли) 
- 40 шт. Наявний спортивний інвентар потребує оновлення, оскільки не 
відповідає сучасним вимогам. 

- Хмельницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи на 
придбання татамі – 195,0 тис. грн. для проведення навчально-тренувальних 
занять по дзюдо.  

Станом на 01.03.2016 року у Хмельницькій обласній дитячо-юнацькій 
спортивній школі займається 234 учні, з них по видах спорту: гандбол – 12, 
баскетбол – 12, важка атлетика – 16, регбі – 53, боротьба вільна – 54, 
велоспорт-маунтенбайк – 36, стрибки на батуті – 3, дзюдо – 24, легка атлетика 
– 24 чол.   

Татамі буде використовуватись для проведення навчально-тренувальних 
занять відділення дзюдо, а також для проведення змагань обласного рівня у 
містах та районних центрах області з метою популяризації цього виду спорту.    

 
6. Управління регіонального розвитку та будівництва облдерж-

адміністрації. 

 Збільшити видатки на суму 1 147,2 тис.грн., з них на: 

 - виконання обласної програми забезпечення молоді житлом – 
617,2 тис.грн., з яких на: надання  пільгових довгострокових кредитів 
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громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по 
загальному фонду – на 470,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – на 147,2 
грн. за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016 року від повернення 
кредитів, наданих у минулих роках. 

Зазначене фінансування дасть змогу надати 2 кредити молодим сім'ям. 

- на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла по загальному фонду – 30,0 тис.грн. 
(6% обсягів кредитних ресурсів згідно постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.05.2001 року №584). 

 - виконання цільової регіональної програми індивідуального 
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов 
сільського населення «Власний дім» в Хмельницькій області на надання 
пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам по загальному 
фонду – на 500,0 тис.грн., що дасть змогу покращити житлові умови 8 
сільським сім’ям, шляхом надання довгострокових пільгових кредитів на 
будівництво, добудову та придбання житла.  

 7. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
– 3000,0 тис.грн. на виконання Програми розвитку агропромислового 
комплексу Хмельницької області на 2012-2016 роки. 

             Зазначені кошти будуть використані відповідно до Порядків та 
напрямків, визначених Департаментом агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з 
питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин. 

8. Департамент економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації – 4 216,2 тис.грн., в тому числі на: 

- виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
Хмельницької області на 2015-2016 роки на підтримку малого і середнього 
підприємництва по спеціальному фонду, за рахунок залишку, що утворився 
станом на 01.01.2016 року від повернення кредитів, наданих у минулих роках 
на 1 148,3 тис.грн., за напрямками: 

♦ часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних 
проектів – 300,0 тис.грн.; 

♦ надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний Фонд 
підтримки підприємництва по Хмельницькій області - 848,3 тис. гривень. 

 
- виконання Регіональної програми підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2011-2016 роки, на фінансування 
енергозберігаючих заходів по загальному фонду – 200,0 тис.грн., зокрема 
для відшкодування частки відсотків за кредитами, отриманими населенням 
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(фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів 
у житлових будинках. 
 

- на виконання обласної програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Аеропорт Хмельницький» - 2 867,9 тис.грн., зокрема  на 
погашення заборгованості: 

 із виплати заробітної плати працівникам  підприємства «Аеропорт 
Хмельницький»  станом 31.12.2015 року – 946,4 тис.грн.; 

 іншої заборгованості із заробітної плати працівникам 
підприємства, визнаних судами, станом на 31.12.2015р. – 137,8 
тис.грн.; 

 погашення заборгованості по податках та зборах до бюджету 
станом на 31.12.2015р. – 1783,7 тис. гривень.  

 
9. Хмельницька обласна рада. 

 У складі видатків обласної ради, як головного розпорядника коштів 
обласного бюджету по КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист 
населення», планується врахувати бюджетні призначення в сумі 
500,0 тис. грн. для надання депутатами обласної ради одноразової 
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на виконання заходів 
Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 
роки. 

10. Управління житлово-комунального господарства облдерж-
адміністрації. 

Збільшити видатки за рахунок залишку коштів обласного бюджету 
на суму 59,3 тис.грн.  

Вказані кошти будуть спрямовані на погашення кредиторської 
заборгованості, яка виникла і рахується  по даному управлінню  станом на 
01.01.2016 року по виконаних у минулому  році  будівельних роботах на 
об’єктах  житлово-комунального господарства, фінансування яких 
проводилось за рахунок коштів обласного бюджету, як частка 
співфінансування, до державного фонду регіонального  розвитку, зокрема на: 

- завершення будівництва водогону села Браїлівка – смт. Нова 
Ушиця Хмельницької області – 19,9 тис.грн.; 

- реконструкція очисних споруд смт. Летичів Хмельницької області 
– 17,7 тис.грн.; 

- реконструкція очисних споруд каналізації, м. Полонне 
продуктивністю до 5 тис. м3/добу – 21,7 тис.гривень. 

Роботи по даних роботах завершено, на даний час готується декларація 
на введення в дію, яка буде підписана після проведення остаточної оплати. 
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11. Департамент фінансів обласної державної адміністрації. 

Збільшити видатки на суму 37 879,2 тис.грн. Крім того, за рахунок 
розподілу екологічного податку 1 353,9 тис.грн. (див. пункт 2 розділу ІІІ 
пояснювальної записки). 
 
          11.1. Іншу субвенцію місцевим бюджетам на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 8 274,0 тис.грн.. 

Через недофінансування відповідної субвенції з державного бюджету у 
минулому році станом на 01.01.2016 року виникла кредиторська 
заборгованість в сумі 8274,044 тис.гривень. 
          У поточному році  дана субвенція Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» не передбачена. 
          З метою вирішення питання пільгового проїзду  органами  місцевого 
самоврядування у поточному році приймаються рішення щодо врахування у 
місцевих бюджетах видатків на проведення відшкодування даних пільг у 2016 
році. Погашення боргів за надані послуги минулого року, з метою 
недопущення зростання соціальної напруги,  пропонується провести за 
рахунок коштів  обласного бюджету. 
 
          11.2. Медичну субвенцію бюджету м.Хмельницького на забезпечення 
медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні, які надають 
спеціалізовану медичну допомогу дітям області в сумі 3 000,0 тис.грн. 
  

11.3. Іншу субвенцію  бюджетам міст обласного значення на  
фінансування професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у 
містах в сумі 1078,4 тис.грн.. 
 
         11.4. За пропозицією управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації іншу субвенцію районному бюджету 
Красилівського району на завершення коригування науково-проектної 
документації проведення ремонтно-реставраційних робіт (протиаварійні та 
невідкладні консерваційні роботи) на пам’ятці архітектури національного 
значення «Флігель» садиби (буд.2) в смт. Антоніни, Красилівського району – 
123,6 тис.грн..  
 

  11.5. Освітню субвенцію місцевим бюджетам на видання, придбання, 
зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів в сумі 2 277,6 тис. гривень. 

 
       11.6. Стабілізаційну дотацію бюджетам міст обласного значення на  
фінансування професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у 
містах в сумі 18237,2 тис.грн. Розподіл здійснено Департаментом освіти і 
науки облдержадміністрації  за єдиною методикою виходячи із приведеного 
контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів (11,4 тис.осіб) 
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та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  одного учня вказаних 
закладів (1,6 тис.грн.). 

Проте, враховуючи недостатній фінансовий ресурс міст обласного 
значення (крім  м.Хмельницького), значно менші їх вільні залишки коштів, що 
склались станом на 01.01.2016 року, та необхідність своєчасної виплати 
заробітної плати працівникам і оплати енергоносіїв, обсяг видатків (8481,1 
тис.грн.), який згідно даного розрахунку мав би  спрямовуватись на заклади 
професійно-технічної освіти, що фінансуються з обласного бюджету, 
перерозподілено між закладами професійно-технічної освіти, які 
фінансуються з бюджетів міст обласного значення (крім обласного центру) 
згідно їх контингенту (2,5 тис.осіб) та фінансового нормативу бюджетної 
забезпеченості (3,4 тис.грн.). 

  11.7. Субвенцію з обласного бюджету державному бюджету (КФКВ 
250344) на: 
 - виконання заходів Комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області 
на 2016-2020 роки, зокрема для встановлення систем відеоспостереження для 
організації дистанційного контролю у великих містах області в місцях 
масового перебування громадян та поблизу особливо важливих об’єктів, а 
також для забезпечення пально-мастильними матеріалами службового 
автотранспорту для спільного з громадськими формуваннями патрулювання 
вулиць – 500,0 тис.грн.; 

- виконання заходів Цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 
Хмельницькій області на 2014-2018 роки, зокрема для відновлення 
спеціалізованої техніки аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення  ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, яка 
використовувалася для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави – 286,3 тис. гривень.; 
 

11.8. Розподілити залишки коштів  обласного бюджету, що 
надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва у минулих роках в сумі 4 102,1 тис.грн. 
Зазначені кошти мають цільове призначення, основне з яких є  проведення 
природоохоронних заходів у сфері охорони і раціонального використання 
земель (постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147) - 
проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення. Тому, з метою 
продовження розпочатих у минулих роках робіт по розчистці русел річок та 
ліквідації наслідків підтоплення, пропонується вказані кошти спрямувати, як 
інша субвенція для: 

- бюджету Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної 
громади – 2 929,4 тис. грн., зокрема на: 
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♦ капітальний ремонт по ліквідації підтоплення грунтовими  водами 
житлового масиву на станції Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької 
області (коригування) – 1000,0 тис.грн.; 

Проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена в 
2015р., загальна вартість 6730,5 тис.грн.,екпертиза ДП 
“Укрдержбудекспертиза” від 20.03.2015р. В минулих роках освоєно 3490,9 
тис.грн. Залишкова  - 3239,6 тис.грн.  За кошти в сумі 1000,0 тис.грн. будуть 
укладені дренажні колектори. 

♦ капітальний ремонт розчистки русла р.Студениця для захисту від 
підтоплення повеневими водами с.Лошківці Дунаєвецького району 
Хмельницької області (коригування) – 1929,4 тис.грн. 

Проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена в 
2015р., загальна вартість 5839,8 тис.грн.,екпертиз а ДП 
“Укрдержбудекспертиза” від 29.05.2015р. В минулих роках освоєно 1116,9 
тис.грн. Залишкова  - 4722,9 тис.грн.              

За кошти в сумі 1929,4 тис.грн. будуть улаштовані переїзд-регулятора 
РТК3-200-200, проведені культуротехнічні роботи для забезпечення пропуску 
розрахункових витрат річки та можливості регулювання водним режимом.  

         -   бюджету Деражнянського району – 1172,7 тис.грн., в тому числі на: 
         ♦ розчистку русла правої притоки р. Вовк без назви м.Деражня  
Деражнянського району Хмельницької області – 315,5 тис. грн.  

Проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена в 
2013р., загальна вартість 619,9 тис.грн.,екпертиза ДП 
“Укрдержбудекспертиза” від 13.03.2013р. В минулих роках освоєно 304,4 
тис.грн. Залишкова  - 315,5 тис.грн.  Виділення фінансування дозволить 
завершити роботи по розчистці річки: розчистити 100 м притоки, 
влаштування її стикування з існуючим струмком, благоустрій. 
          ♦ капітальний ремонт - розчистку русла південної притоки р. Вовк без 
назви, прилеглої до території містечка цукровиків м. Деражня Хмельницької 
області – 257,2 тис. грн.  

Проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена в 
2015р., екпертиза ДП “Укрдержбудекспертиза” від 08.06.2015р. В минулих 
роках освоєно 450,0 тис.грн. Виділення фінансування дозволить провести 
благоустрій прибережної зони, влаштувати переходи через притоку, до ДНЗ 
№1  та ЗОШ №3. 
          ♦ капітальний ремонт - розчищення водовідвідного каналу в поймі 
р.Вовк м. Деражня  Деражнянського району Хмельницької області – 600,0 
тис. гривень. 

Відповідно до проектно-кошторисної документації по даному об’єкту 
загальна вартість робіт складає 1404,2 тис.грн., екпертиза ДП 
“Укрдержбудекспертиза” від 01.02.2016р. Виділення фінансування в сумі 
600,0 тис.грн. дозволить поліпшити водовідведення та ліквідувати 
підтоплення східної частини міста Деражня, зокрема буде розчищено та 
поглиблено водовідвідний канал – 20,1 тис.куб.м, проведено розрівнювання 
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насипу вздовж каналу, влаштування укосів (берегів) каналу, благоустрій, 
влаштовано греблю, зокрема укладено залізобетонні труби, діаметром 1 м. 

 

III. Пропонується перерозподіл  та розподіл бюджетних призначень: 
 
1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації, а саме: 
 
Зменшити видатки по за КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” 

на суму 2 016,9 тис.грн.  
При формуванні обласного бюджету на 2016 рік враховано розмір 

відрахувань єдиного соціального внеску на рівні 22 відсотків, однак по 
працівниках, що мають інвалідність, відрахування здійснюються за пільговою 
ставкою, тому виникла економія коштів. 

 
       Збільшити видатки на суму: 
   - 1 973,6 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв:  
обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (200,0 
тис.грн. по КЕКВ 2271), обласній дитячій лікарні (300,0 тис.грн. по КЕКВ 
2273), обласному протитуберкульозному диспансеру (1 000,0 тис.грн.,  в тому 
числі по КЕКВ 2273 - 400,0 тис.грн. та по КЕКВ 2274 – 600,0 тис.грн.), 
Староушицькому дитячому санаторію “Дністер” (273,6 тис.грн. по КЕКВ 
2273) та обласній психлікарні №1 (200,0 тис.грн. по КЕКВ 2274). 
           -  43,3  тис.грн. обласному бюро судово-медичної експертизи: 20,0 
тис.грн. по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 
придбання дороговартісних пластин для хроматографії, реактивів та барвників 
та 23,3 тис.грн. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» для придбання 
спецхарчування за шкідливі умови праці працівників закладу. 

 

2. Розподілити передбачені в обласному бюджеті для Департаменту 
екології та природних ресурсів ОДА кошти обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в сумі 10 578,5 тис.грн. та залишки 
екологічного податку станом на 01.01.16 року в сумі 394,4 тис.грн., за 
пропозиціями Департаменту екології та природних ресурсів ОДА,  зокрема: 

- Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 3 246,8 
тис.грн., в тому числі на: 

реконструкцію очисних споруд обласного тубдиспансера в 
с.Осташки, Хмельницького району, Хмельницької області 
продуктивністю 50 м куб/добу -  2788,3 тис.грн.; 

 Проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена в 
грудні 2015р., загальна вартість 2788,3тис.грн., екпертиза ДП 
“Укрдержбудекспертиза” від 8.02.2016р. Діючі каналізаційні споруди 
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працюють неефективно, якісний склад очищених стічних вод не відповідає 
санітарним нормам.  Недостатньо очищені стічні води закладу скидаються в р. 
Південний Буг, забруднюючи її. Також існує проблема повного знешкодження 
твердих і рідких відходів від збудників туберкульозу. Проведення 
реконструкції на очисних спорудах дозволить зменшити об'єми твердих 
осадів, змінити їх характеристику та створити маловідходну схему 
знешкодження цих відходів. Довідково: кількість ліжко/місць у закладі – 265. 

виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни – 263,5 тис.грн.;  

Існуюча система каналізації та очистки стічних вод функціонує з 1991 
року та певною мірою виконує свої функції, однак обладнання, що 
використовується є застарілим  і з кожним роком потребує все більше витрат 
на його утримання, поточний ремонт, заміну деталей та постійний нагляд та 
контроль за його функціонуванням, оперативне усунення збоїв та поломок. 
Враховуючи те, що госпіталь розташований за містом, єдиними способом 
дотримання вимог є забезпечення належного функціонування системи 
каналізаційно - очисних споруд, що перебувають на балансі закладу. 
Довідково: кількість ліжко/місць у закладі  – 300. 

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
системи відведення та очистки стічних вод обласної психіатричної 
лікарні №1 с.Скарженці – 195,0 тис. гривень. 

Очисні споруди, побудовані в 1979 році, потребують ремонту та заміни 
обладнання через зруйнованість будівель та відстійників. Неочищені зворотні 
води  з високими концентраціями органічних речовин скидаються у річку 
Вовк (притоку р. Південний Буг), що призводить до її забруднення. 
Довідково: кількість ліжко/місць у закладі – 855. 

- Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 
6372,3 тис.грн., зокрема на: 

проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, 
перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених 
до використання ХЗЗР та тари від них, у тому числі з підготовки та 
вивезення їх з місць централізованого зберігання – 4 862,1 тис.грн.; 

Протягом 2007-2013 років за рахунок коштів Державного та обласного 
фондів охорони навколишнього природного середовища в області 
проводились роботи по збиранню, перевезенню, перезатаренню і вивезенню 
непридатних та заборонених ХЗЗР на знешкодження за межі України 1321,457 
т (2007 рік - 185,441 т, 2008 рік – 316,562 т, 2009 рік – 72,991т, 2010 рік - 
152,2т, 2011 рік - 119,043 т, 2012 рік – 453,22 т, 2013 рік - 22,0 т).  Станом на 
1.01.2016р. залишок непридатних ХЗЗР на території області складає 254,7 т. 

Рішенням сесії обласної ради від 22.12.2015 року №12-2/2015 «Про 
обласний бюджет на 2016 рік» на вказану мету було враховано 4237,8 тис. 
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гривень. За вказані кошти планувалось знешкодити непридатні ХЗЗР на 
територіях Городоцького, Кам'янець-Подільського, Красилівського, 
Чемеровецького районів та міста Славута.  

 Проте, Департаментом екології та природних ресурсів ОДА надано 
пропозиції щодо необхідності знешкодження хімічних засобів захисту рослин 
також на території міста Волочиськ.  

З урахуванням пропозицій даного Департаменту загальна вага 
непридатних ХЗЗР, які будуть знешкоджені у 2016 році становитиме 107,0655 
тонни, вартість однієї тонни знешкодження непридатних ХЗЗР становить 
45,4126 тис. грн. (з ПДВ)  

розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з 
організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) 
із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду – 1 502,2 тис.грн.  

За рахунок вказаних коштів планується розробити вказані проекти 
землеустрою та встановити межі в натуру (на місцевість) територій природно-
заповідного фонду орієнтовною площею 6206,1 гектарів в 12 районах області 
(Віньковецькому, Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-Подільському, 
Красилівському, Славутському, Старокостянтинівському, Старосинявському, 
Теофіпольському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Ярмолинецькому).  

Відповідно до висновку постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, ЖКГ, інвестиційної політики, природокористування та екології 
від 05.01.2016р. Департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації доручено спільно з вказаною комісією детально вивчити 
питання щодо захоронення в області протягом останніх років хімічних засобів 
захисту рослин, їх наявність на даний час та використання коштів на 
вирішення цього питання.  

проведення щорічного обласного заочного конкурсу "Природа України 
очима дітей Хмельниччини" – 8,0 тис. гривень. 

Відповідно до спільного наказу Департаменту екології та природних 
ресурсів та Департаменту освіти і науки від 26.02.2015 року №09-н/64-од 
„Про щорічний обласний заочний конкурс „Природа України очима дітей 
Хмельниччини”, проводиться щорічний обласний конкурс та визначаються 54 
переможці за номінаціями: „краща поробка”, „кращий малюнок” та „краща 
фоторобота” у трьох вікових категоріях. Конкурс проводився у 2014 та 2015 
роках до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. 

- Департаменту фінансів облдержадміністрації на здійснення 
природоохоронних заходів – 1 353,8 тис.грн., як інша субвенція для 
бюджету Деражнянського району на реконструкцію напірного 
каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної 
очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області. 

Даний об’єкт запропонований до фінансування Департаментом екології 
та природних ресурсів, так як часті викиди аварійних стоків призводять до 
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значного забруднення навколишнього природного середовища. Колектор 
експлуатується з 1982 року. Каналізаційна траса розташована впритул до 
притоки річки Вовк, через масив житлової забудови і всі каналізаційні стоки 
потрапляють в річку Вовк, яка є притокою річки Південний Буг, та на 
присадибні ділянки жителів провулка Заводського, що призводить до її 
забруднення. Упродовж 2015 року аварії почастішали, так як стальні труби 
колектора піддалися корозії під впливом агресивних каналізаційних стоків. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 
27.01.2016р., експертний звіт філії ДП “Укрдержбудекспертиза” від 02.02.2016 
року.  

 
Заступник директора Департаменту  
фінансів облдержадміністрації                                                             О. Петричук 


