
 
 
 
 
Про проект рішення сесії обласної 
ради “Про обласний бюджет на 
2017 рік” 

 
 

На підставі частини 4 статті 21 та частини 1 статті 76, з урахуванням 
вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 6, 18, 
39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”: 

1. Схвалити проект рішення сесії обласної ради “Про обласний бюджет 
на 2017 рік” та прогноз обласного бюджету на 2018-2019 роки і подати 
обласній раді для розгляду та затвердження в установленому порядку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 12.12.2016 № 586/2016-р “Про проект рішення сесії 
обласної ради “Про обласний бюджет на 2017 рік”. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

НА 2017 РІК 
 

 
1. Інформація про соціально-економічний стан Хмельницької 

області у 2016 році та прогноз її розвитку на 2017 бюджетний рік, 
покладені в основу проекту обласного бюджету 

 
Соціально-економічний розвиток області за січень-вересень 2016 року 

 
У поточного року робота місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування зосереджувалася на виконанні заходів, спрямованих на 
максимальну мобілізацію ресурсів, в т.ч. фінансових для комплексного розвитку 
регіону, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно-політичної 
ситуації. 

 
Індекс промислової продукції за підсумками січня–вересня 2016р. у 

порівнянні з відповідним періодом 2015р. склав 100,0%.  
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги 

виробництва продукції збільшились до відповідного періоду 2015 року на 5,4%. 
Найкраща динаміка за індексом промислової продукції за 9 місяців 2016 року 

спостерігається у добувній галузі (155,0%), галузі з виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічна діяльність (124,8%), текстильному виробництві, 
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (107,6%), 
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (104,6%), 
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (101,3%). Разом з тим, 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції до відповідного періоду 
минулого року склало лише 65,5%, виробництво ґумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції – 98,1%.  

 
         Промисловими підприємствами за січень-вересень 2016 року реалізовано 
промислової продукції (товарів, послуг) в обсязі 22,4 млрд. грн., що на 4,1 млрд. 
грн. більше, ніж за відповідний період 2015 року.  

В обсязі реалізації найбільшу частку становила продукція підприємств з 
постачання електроенергії, газу, пари – 37,2%, виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів – 23,6%, виробництво ґумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції - 16,9%.  

Від загального обсягу реалізованої промислової продукції підприємствам 
м.Хмельницького належить 29,5%, м.Нетішина - 22,6%, Кам'янець-Подільського 
району – 13,8%.  

 
Вантажооборот підприємств транспорту області у січні–вересні 2016р. 

становив 1 291,3 млн.ткм, що на 2,9% менше обсягу відповідного періоду 2015р. 
Перевезено 6 646,2 тис.т вантажів, що на 17,9% більше, ніж у січні–вересні 

2015р. 
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Протягом 9 місяців поточного року усіма видами транспорту виконано 
пасажирооборот у обсязі 827,0 млн.пас.км, що становить 97,2% до обсягу 
пасажирообороту січня–вересня попереднього року. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 82,0 млн. пасажирів, що 
на 1,1% менше, ніж у січні–вересні 2015 року.  

 
 
Враховуючи, що область аграрна, однією із пріоритетних галузей є сільське 

господарство.  
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-вересень 2016 

року порівняно з відповідним періодом минулого року становить 109,9%. По 
зазначеному показнику область зайняла 2 місце  по Україні. 

Обсяг виробництва продукції рослинництва у січні–вересні 2016 р. до 
відповідного періоду 2015р. зріс на 18,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах 
– на 19,4%, у господарствах населення – на 17,9%.  

Валове виробництво ранніх зернових культур склало 2,0 млн. тонн (у 
початково оприбуткованій вазі).  Середня урожайність зерна по області - 53,7 ц/га, 
що на 0,6 ц більше, ніж у 2015 році.  За показником урожайності область зайняла 
друге місце по Україні. 

Проводились роботи по підготовці до врожаю наступного року. Озимі зернові 
культури посіяно на площі 213 тис. га, озима пшениця – на площі 194 тис. га. 

 
У січні–вересні поточного року індекс обсягу виробництва продукції 

тваринництва становив 91,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 
80,4%, у господарствах населення – 101,6%. 

Середні ціни продажу продукції тваринництва сільськогосподарськими 
підприємствами порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшились на 11,6%.  

Будівельними підприємствами усіх форм власності у січні-вересні 2016 року 
виконано будівельних робіт на суму 930,5 млн.грн., що на 3,0% більше порівняно з 
відповідним періодом минулого року.  

 В загальному обсязі будівельних робіт житлове будівництво склало 364,7 
млн.грн. або 39,2%, нежитлове будівництво – 315,6 млн.грн. або 33,9%, будівництво 
інженерних споруд – 250,3 млн.грн. або 26,9%. По обсягу виконаних будівельних 
робіт Хмельницька область займає 12 місце серед регіонів України. 

Збільшилось будівництво будівель на 9,4% у т.ч. нежитлових – на 10,3%, 
житлових – на 8,7%. Водночас будівництво інженерних споруд скоротилося на 
7,7%. Майже дві треті (65,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано 
будівельниками м. Хмельницького. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 
79,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний 
ремонти – 11,4% та 9,6% відповідно.  

Протягом півріччя введено в експлуатацію 189,0 тис.кв.метрів житла (на 9,0% 
більше минулорічного показника). Введено в експлуатацію 32 багатоповерхових 
житлових будинки загальною площею 131,1 тис. кв. метрів, з них 26 – у 
м. Хмельницький. 
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Хмельниччина активно працює в напрямку альтернативних видів опалення. 

За 9 місяців 2016 року з відновлювальних джерел енергії вироблено 14,0 млн. 
кВт/год. електроенергії, з яких майже 9,0 млн. кВт/год – малими 
гідроелектростанціями та 5,0 млн. кВт/год – сонячними електростанціями. 

З лютого 2016 року у м. Хмельницький працює трансформаторна підстанція 
“Прибузька”, на якій встановлено унікальне обладнання, що  вперше 
використовується в Україні.  

Продовжувалася реалізація регіональної Програми підвищення 
енергоефективності Хмельницької області. Проводиться теплова санація будівель та 
споруд. АБ “Укргазбанком” та АТ “Ощадбанком” на виконання Державної цільової 
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
2010-2016 роки за 9 місяців 2016 року в Хмельницькій області надано 2385 кредитів 
населенню.  

У 2016 році продовжувалась робота по енергозбереженню та зменшенню 
залежності від природного газу закладів бюджетної сфери. 

Так, за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів 
проводились капітальні ремонти будівлі (утеплення стін фасаду, ремонт даху): 
обласного госпіталю ветеранів війни, ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в м.Нетішин, 
Виноградівського, Дунаєвецького, Кривчицького та Зяньковецького 
психоневрологічних інтернатів, Бахматовецького, Мазниківського, Лісоводського та  
Кушнирівського будинків-інтернатів; котелень та систем опалення: Юровецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Юрівка, Соколівської школи-інтернат, ВПУ №36 с.Балин, 
Китайгородського будинку-інтернату, Летичівської центральної районної лікарні; 
реконструкція котелень: Солобковецької школи-інтернат (газової котельні з 
добудовою приміщення під твердопаливні котли), ДНЗ «Волочиський промислово-
аграрний професійний ліцей», в м. Полонне (з установкою твердопаливного котла).  

Переведено з централізованого теплопостачання на газове опалення 
автономними модульними котельнями обласну психлікарню №1 (с.Скарженці) та 
гуртожиток і спортзал Чемеровецького медичного коледжу.   

Придбано твердопаливні котли на заміну старих  для Деражнянського ПАЛ 
та Грицівського ВПУ №38. 

Також за рахунок коштів обласного бюджету проводились роботи по: 
будівництву ЗОШ І-ІІІ ступенів на 196 учнів в с.Корчик Шепетівського району; 
капітальних ремонтах міського будинку культури в м.Кам’янець-Подільський, 
фасаду комунального закладу «Палац культури міста Нетішина» в м.Нетішин, 
водопроводу в с. Оринин Кам’янець-Подільського району, хірургічного відділення 
Полонської центральної районної лікарні; реконструкції водопроводу від проспекту 
Грушевського до вул. Матросова в м.Кам’янець-Подільський, каналізаційної мережі 
мікрорайону в м.Славута, очисних споруд та мереж каналізації житлового 
мікрорайону ІІ залізничного вокзалу м.Старокостянтинова, будівлі бувшого 
інтернату під дошкільний навчальний заклад в с.Іванківці Хмельницького району. 
 Крім того, проводились роботи по заміні вікон на енергозберігаючі, 
люмінесцентних ламп та ламп розжарювання на світлодіодні лампи та світлодіодні 
світильники. 
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В поточному році на виконання заходів програми «Питна вода Хмельниччини» 
з обласного бюджету спрямовано кошти на водозабезпечення населення області, 
зокрема, для с.Соломна Волочиського району; сіл Велика Клітна, Улянівка Друга та 
Писарівка Красилівського району. 

Також на виконання заходів природоохоронного характеру проводились 
роботи по реконструкції очисних споруд обласного тубдиспансера в с.Осташки, 
Хмельницького району; напірного каналізаційного колектора від КНС №4 в 
м.Деражня; виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю 
ветеранів війни та системи відведення та очистки стічних вод обласної 
психіатричної лікарні №1 в с.Скарженці.  

У 2016 році за рахунок коштів державного бюджету проводились роботи 
капітального характеру по будівництву: водопроводу (мережі водопостачання 
обєкта цивільного призначення) у садибній забудові, м.Нетішин; лікувального 
корпусу на 120 ліжок та харчоблок у м. Городок; підвідного газопроводу середнього 
тиску до 23 сіл Кам’янець-Подільського району; добудови харчоблоку до будівлі 
Грузевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (влаштування внутрішніх санвузлів та 
комп'ютерного класу); дитячого відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 
відвідувачів на добу у м. Шепетівці; школи на 274 учні та сільського клубу на 400 
відвідувачіву с. Новолабунь Полонського району; будинку культури на 500 місць в 
смт. Теофіполь; підвідного газопроводу високого тиску Гриців - Чотирбоки 
Шепетівського району; реконструкції легкоатлетичного ядра на спортивному 
комплексі "Поділля" ДЮСШ №1 у м.Хмельницькому; котельні з переобладнанням 
котлів на альтернативні види палива в м.Кам'янець-Подільському; приміщення 
поліклініки Ізяславської центральної районної лікарні в м.Ізяслав; водопровідної 
мережі в смт. Чемерівці; каналізаційно-напірної станції та напірного колектора з 
під’єднанням житлового масиву в смт. Летичів; ЗОШ І-ІІІ ст. ліцею НВК №1 та НВК 
№ 2 ЗОШ I—III ст. - гімназія в смт. Летичів; дитячого садочка на 40 місць в с. 
Дашківці Віньковецького району.  

Крім того, за рахунок державних інвестицій проводились роботи по 
капітальних ремонтах: автомобільної дороги від мікрорайону Книжківці до 
об’їзної дороги Хмельницького району; міського будинку культури в м. Кам'янець-
Подільський; будівлі навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст.№1 у м.Славута; дитячо-
юнацької спортивної школи у м.Шепетівка; адміністративного будинку (центр 
надання адміністративних послуг) у смт. Ямпіль Білогірського району; районного 
будинку культури у смт. Віньківці; Ярмолинецького НВК "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1 і гімназія" в смт. Ярмолинці; корпусу Берездівського та будівлі 
Мирутинського НВК "Дошкільного навчального закладу, школи І-ІІІ ступенів" с. 
Берездів Славутського району. 

Також, за рахунок спільного фінансування з державного та обласного бюджету 
виведено на завершальний етап будівництво таких соціально-важливих для області 
об’єктів, як музичне училище в комплексі з музичною школою; Славутський 
обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі 
науки; реконструкцію очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону 
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ІІ залізничного вокзалу м.Старокостянтинова; спортивного комплексу Красилівської 
районної ДЮСШ у м.Красилів.  

Оборот роздрібної торгівлі в січні–вересні 2016р. становив 20,9 млрд.грн, що 
на 6,0% більше обсягу відповідного періоду 2015 року. 

 
Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому ринку 

області для своєчасного реагування на негативні тенденції його розвитку. 
Індекс споживчих цін за  9 місяців поточного року склав 106,9%, по Україні - 

106,4%. 

Станом на 13 жовтня 2016 року в області через систему електронних 
державних закупівель здійснено (або оприлюднено звіт про здійснення) 
2160 закупівель. Економія бюджетних коштів становить 20,1 млн. гривень. Цю 
систему в області активно використовують 268 замовників. 

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. Обсяг внесених в 
економіку області прямих іноземних інвестицій на 01 жовтня 2016 року становив 
167,2 млн. дол. США, що відповідає 10-му місцю у державі. 

На сьогодні економіку Хмельниччини інвестують представники 38 країн світу 
(країни Європейського Союзу – 93,1%, інші країни – 6,9%).  

Найбільші обсяги іноземних інвестицій на одну особу припадають у 
Кам’янець-Подільському (1490,2 дол.), Красилівському (128,1 дол.), Городоцькому 
(104,7 дол.) районах та м. Хмельницький (102,1 дол.). 

 
Зовнішньоторговельна діяльність.  
У січні–вересні 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 

відповідно 204,1 млн.дол. США і 225,6 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2015р. 
експорт зменшився на 29,6% (85,9 млн.дол.), імпорт – збільшився на 20,0% (37,6 
млн.дол.). Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 21,5 млн.дол. (у 
січні–вересні 2015р. додатне – 102,0 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,90 (у січні–вересні 2015р. – 
1,54). 

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 95 країн світу. 
Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Німеччини 

(18,7%), Російської Федерації (11,0%), Польщі (10,6%), Молдови (4,1%), Білорусі 
(3,5%), Туреччини (2,7%), Єгипту (2,6%), Індії (2,4%), Румунії (2,3%), Грузії (2,1%). 

 
Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 102,7 млн.дол., або 

50,3% від загального обсягу експорту, та зменшився до січня–вересня 2015р. на 
23,7%. 

Основу товарної структури експорту  становили електричне устаткування  
машини (трансформатори) – 17,3%, молоко та молочні  продукти,  яйця  птиці, 
натуральний  мед  – 11,0%, насіння і  плоди олійних  рослин   – 10,7%,  зернові 
культури – 10,2%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 6,5%, пластмаси, 
полімерні матеріали – 6,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 
3,9%, механічні машини – 3,8%, деревина і вироби з деревини – 3,5%, меблі – 3,3%. 
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Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини – 16,3%, 
Польщі – 11,0%, Китаю – 10,3%, Саудівської Аравії – 7,6%, Російської Федерації – 
6,4%, Туреччини – 6,1%, Білорусі – 4,2%, Італії – 3,5%, Нідерландів – 2,8%, Чехії та 
США (по 2,3%). 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 118,4 млн.дол., або 
52,5% від загального обсягу імпорту, та збільшився проти січня–вересня 2015р. на 
10,7%. 

Основу товарної структури імпорту області становили механічні машини – 
23,9%, пластмаси, полімерні матеріали – 20,0%, електричні машини – 9,0%, засоби 
наземного транспорту, крім залізничного, – 8,6%, палива мінеральні, нафта і 
продукти її перегонки – 6,7%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 6,3%, 
вироби з чорних металів – 2,5%. 

Середня заробітна плата одного штатного працівника у вересні поточного 
року по області склала 4128,0 грн., що у 2,8 раза вище рівня мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1450,0 грн.). До 
відповідного періоду минулого року рівень оплати праці зріс на 20,0%, а до початку 
року середня заробітна плата зросла на 21,6% або на 733,6 гривні.  

 
Прогноз соціально-економічного розвитку області на 2017 рік 

 

 
2.Оцінка доходів обласного бюджету з урахуванням втрат 

доходів обласного бюджету внаслідок наданих обласною радою 
податкових пільг 

 

Доходи обласного бюджету по загальному та спеціальному фондах (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) на 2017 рік обраховані в сумі 680 818,6 
тис.грн. Обласною радою рішення щодо надання податкових пільг не приймалися. 

Найменування показника 2017 рік 

Валова додана вартість у порівняних цінах, у % до попереднього 
року 

102,0 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, 
млрд.грн. 

32,6 

Індекс промислового виробництва, %  107,0 

Індекс споживчих цін, %  108,1 

Індекс обсягу сільськогосподарської продукції у % до 
попереднього року  

105,0 

Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників 
сільського господарства, малих та середніх підприємств (без 
військовослужбовців), млн.грн. 

           14138,5 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, 
грн.  

5000,0 

Обсяг екcпорту, всього, млн.дол.США 352,3 

Обсяг експорту у % до попереднього року  110,8 

Обсяг імпорту, всього, млн.дол.США 345,1 

Обсяг імпорту у % до попереднього року  107,5 
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3. Пояснення до основних положень проекту рішення про 
обласний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і 

кредитування за бюджетною класифікацією 

Доходи обласного бюджету  

Дохідна частина проекту обласного бюджету на 2017 рік розроблена на 
основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших 
законодавчих актів із врахуванням фактичної податкової бази. 

 При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2017 рік було 
враховано: 

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 
надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік, очікувані на 2016 рік та 
прогнозні на 2017 рік; 

 ставки податків та платежів згідно норм діючого Податкового кодексу 
України; 

  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2013 - 
2015 років та 11 місяців 2016 року. 

 наявну податкову базу 2016 року. 

Прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету на 2017 
рік, у порівнянні із затвердженим на 2016 рік, збільшено на 57 148,3 тис. грн. або 
на 12,2 % (із очікуваними на 40 315,5 тис. грн. або на 8,3 %) та становлять  
527 268,9 тис. гривень. 

Збільшення надходжень по загальному фонду пояснюється зростанням податку 
на доходи фізичних осіб на 9,5 відсотка у зв’язку із підвищенням рівня 
середньомісячної заробітної плати, збільшенням поступлень рентної плати у зв’язку 
із збільшенням цін виробників промислової продукції та збільшенням надходжень 
по податку на прибуток за рахунок очікуваного росту прибутку підприємств 
приватного сектору економіки на 5 відсотків.  

Податок на доходи фізичних осіб 

Основним платежем надходжень загального фонду обласного бюджету є 
податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 82,4 % від 
прогнозного показника доходів загального фонду 2017 року. 

 Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2017 
рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці (за даними 
Головного управління Пенсійного фонду в області), середньомісячної заробітної 
плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених 
нормами Податкового кодексу.  

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи 
фізичних осіб: 

 застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб 
до усієї бази оподаткування у формі: заробітної плати, інших заохочувальних виплат 
і винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами;  



 8

  підвищення мінімальної заробітної плати до 1600 гривень; 

 зменшення фонду оплати праці у зв’язку з дією податкової соціальної пільги 
на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника 
податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб (154,5 млн.грн.); 

 підвищення порогу розміру пенсій або щомісячного довічного грошового 
утримання з 3 мінімальних заробітних плат до 10 прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб, що не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором. 

 Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб по обласному 
бюджету на 2017 рік, розраховані в сумі – 434 434,2 тис. грн., що на 37 557,9 тис. 
грн. або на 9,5 відсотка більше очікуваного показника 2016 року. Це пов’язано із 
очікуваним збільшенням середньомісячної заробітної плати та відповідним 
збільшенням фонду оплати праці. 

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік 

тис. грн. 

№ п/п Показник 
Надходження 

податку 

1 
Очікувані надходження податку на доходи 

фізичних осіб у 2016 році (контингент) 
2 645 841,7 

 

2 
Прогнозні показники податку на доходи 

фізичних осіб на 2017 рік до зведеного бюджету 
(контингент) (р.3+р.4+р.5+р.6+р.7), в тому числі: 

2 896 227,3 

 

3 
Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 

2 272 789,9 

 

4 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 

298 927,7 

5 
Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 

273 968,9 

6 
Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування 

49 717,8 

 

7 
Податок на доходи фізичних осіб із суми 

пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання  

823,0 

8 ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ - 15% (р.2*15%) 434 434,2 
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Рентна плата 

 Розрахунок прогнозної рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів на 2017 рік здійснено відповідно ставок за заготівлю деревини основних та 
неосновних лісових порід, передбачених Податковим кодекслму України, в сумі  
11 886,9 тис. грн., що на 1,1 відсотка більше очікуваних надходжень 2016 року або 
на 123,1 тис. грн. у зв’язку із незначним збільшенням обсягу деревини, які 
підлягають рубкам головного користування у 2017 році.  

  Відповідно до Бюджетного кодексу рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів розподіляється рівними частинами (по 50%) до державного та 
обласного бюджетів. 

  Платний відпуск деревини розрахований за даними Хмельницького обласного 
управління лісового та мисливського господарства.  

На території Хмельницької області налічується 104 платники рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів. Основними платниками рентної 
плати є ДП «Славутський лісгосп», ДП «Ізяславський лісгосп», ДП «Шепетівський 
лісгосп».  

 Розрахунок прогнозного показника рентної плати за спеціальне 
використання води на 2017 рік до обласного бюджету здійснено з урахуванням 
динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного 
індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції використання води 
водокористувачами (за даними Головного управління Державної фіскальної служби у 
Хмельницькій області).  

 Відповідно до Бюджетного кодексу рентна плата за спеціальне використання 
води розподіляється рівними частинами (по 50%) до державного та обласного 
бюджетів. 

В області є 2699 платників рентної плати за спецводокористування. 
Основними платниками є ВП ХАЕС ДП НАЕК «Енергоатом», МКП 
«Хмельницькводоканал», ДП ПАТ «Оболонь «Красилівське», КП 
«Міськтепловоденергія».  

 Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання води на 
2017 рік до обласного бюджету плануються в сумі  16 540,6 тис. грн., що на 1 031,8 
тис. грн. або на 6,7 відсотка більше очікуваного показника 2016 року, у зв’язку із 
збільшення обсягів водокористування, які підлягають оподаткуванню. 

 Розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення на 2017 рік здійснено з 
урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, 
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції 
видобутку корисних копалин.  

 Починаючи з 2015 року, рентна плата за видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення зараховується у пропорціях: 75% - до Державного 
бюджету України і 25% - обласного бюджету.  

Прогнозний показник рентної плати за користування надрами до обласного 
бюджету на 2017 рік становить 8 700,0 тис. грн., що на 240,0 тис.грн. або на 2,8 % 
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більше очікуваного показника 2016 року, у зв’язку із очікуваним ростом цін 
виробників промислової продукції. 

Рентну плату за користування надрами загальнодержавного значення в області 
сплачують 574 платники. Основними платниками є: ВАТ «Подільський цемент», 
ВАТ «Волинь-Цемент», ПАТ «Гіпсовик», Головчинецький та Русанівський кар’єри, 
ТОВ «Збручанські джерела». 

 

Податок на прибуток 

 Прогноз надходжень на 2017 рік податку на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності визначено відповідно до положень 
Бюджетного та Податкового кодексів України та з урахуванням прогнозованого 
прибутку підприємств, в сумі 62,0 тис. гривень.  

При розрахунку враховано: 

- динаміку надходжень за попередні роки; 

- сталу ставку податку 18 %; 

- кількість підприємств, установ та організацій спільної власності 
територіальних громад Хмельницької області, які знаходяться в управлінні 
Хмельницької обласної ради та сплачують податок на прибуток. 

 Прогноз надходжень 10 % податку на прибуток підприємств приватного 
сектору економіки визначено відповідно до положень Бюджетного та Податкового 
кодексів України та з урахуванням очікуваного збільшення прибутку підприємств, в 
сумі 27 644,6 тис.грн., що на 5,0 % більше очікуваних надходжень 2016 року або на 
1 314,7 тис.гривень. 

 Найбільші платники: ПАТ «Хмельницькгаз»,ТОВ «Суффле Агро Україна», ТОВ 
«Вікс-Фільтрон» (МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна), ТОВ «INTER CARS 
UKRAINE», ТДВ «Хмельницькзалізобетон», ПАТ «Хмельницький обласний 
пивзавод», ТОВ «Ювента», ТОВ «Сіріус Екстружен», ПАТ «Славутський солодовий 
завод», ПАТ «Укрелектроапарат». 

 

Плата за надання адміністративних послуг 

Розрахунок прогнозної плати за ліцензії на 2017 рік проведено у розрізі видів 
господарської діяльності із врахуванням: динаміки кількості виданих ліцензій, 
діючих та скасованих; середньої плати за одну видану ліцензію. 

 Прогноз плати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 2017 рік до обласного 
бюджету розрахований в сумі 4,7 тис.грн., що на рівні 2016 року. 

Розрахунок проведено відповідно до кількості виданих ліцензій Головним 
управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області та за ставками, 
затвердженими Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів»,  
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На сьогоднішній день в області ліцензії на право виробництва спирту, 
алкогольних напоїв має: ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», ПАТ «Хмельницький 
обласний пивзавод», ПРАТ «Славутський пивоварний завод», ПП «Рудпол», ТОВ 
«Вінмартпродукт», ТОВ «Укркег».    

Вартість ліцензії становить 780 гривень.  

 Розрахунок плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими виробами проведено відповідно до прогнозної кількості 
виданих ліцензій, поданих Головним управлінням Державної фіскальної служби у 
Хмельницькій області та за ставками, затвердженими Законом України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». 

У 2017 році прогнозується видача 10 ліцензій, зокрема: ДП ПАТ «Оболонь» 
«Красилівське», ТОВ «Гермес», ЗАТ Фірма «Бакалія», ТОВ «Укроптторг», ПП 
Спільна справа, ПП «Конкурент 2010», ТОВ «Укртех», ТОВ «ВІСВІГРУП», ПАТ 
«Хмельницький обласний пивзавод», ПРАТ «Славутський пивоварний завод».  

Річна вартість ліцензії становить – 500 тис. гривень.  

Із врахуванням вищезазначеного у 2017 році прогнозні надходження плати за 
ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 
складуть 5 000,0 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень 2016 року. 

 Розрахунок плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими виробами проведено відповідно до прогнозної кількості 
видачі ліцензій та кількості електронних контрольно-касових апаратів, поданих 
Головним управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, та за 
ставками, затвердженими Законом України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів». 

У 2017 році очікується видати 6425 ліцензій на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі : 

- на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями 3584 ліцензії; 
- на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами 2841 ліцензії.  
 
Плата за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,  становить: 
- по містах – 8000 гривень в рік на кожний окремий, зазначений в ліцензії 

електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що  
знаходиться у місці торгівлі;  

- на території сіл  і  селищ,  за  винятком тих, що знаходяться у межах території 
міст – 500 гривень; 

Плата за ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на  кожне  
місце торгівлі становить: 

 - по містах – 2000 гривень; 
 -  на території сіл  і  селищ,  за  винятком тих, що знаходяться у межах 

території міст – 250  гривень.   
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Із врахуванням вищезазначеного у 2017 році прогнозні надходження плати за 
ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами 
складуть 19 002,3 тис. грн. або на рівні очікуваних 2016 року.   

 

 Прогноз плати за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами 
за місцем здійснення діяльності на 2017 рік до обласного бюджету розрахований з 
урахуванням положень Бюджетного кодексу України, норм Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України».  

Ліцензії на певні види господарської діяльності видаються: Департаментом 
агропромислового розвитку, Департаментом економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури, Департаментом освіти і науки. 

Строк дії ліцензії становить п’ять років, плата за отримання ліцензій на 
провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну 
плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення 
про видачу ліцензії. 

Розрахунок прогнозних надходжень на 2017 рік планується виходячи з 
очікуваних надходжень 2016 року в сумі 964,9 тис. грн. або на рівні очікуваних 2016 
року.   

 

Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності 

Надходження коштів від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності,  на 2017 рік 
до обласного бюджету визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі  
2 500,0 тис. грн., що на рівні очікуваних 2016 року. 

Показники розраховані відповідно до даних обласної ради, надісланих листом 
від 28.09.2016 року № 2033/01-15. 

Рішенням  сесії  обласної ради  п’ятого  скликання  від 20 грудня 2006 року № 
21-5/2006 «Про впорядкування орендних відносин», затверджений порядок 
використання орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів, де орендна 
плата має зараховуватись до обласного бюджету за цілісні майнові комплекси в 
розмірі 100,0 % та нерухоме майно – 50,0 відсотків.  

 

Інші надходження 

 Прогноз інших надходжень на 2017 рік до обласного бюджету визначено 
відповідно до положень Бюджетного кодексу України у сумі 510,0 тис.грн., що на 
рівні очікуваних 2016 року.   
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 Розрахунки проведені виходячи з очікуваних надходжень 2016 року повернутих 
сум фінансування минулих років згідно актів перевірок.  

 

Доходи спеціального фонду 

Прогнозні показники доходів спеціального фонду обласного бюджету на 
2017 рік, у порівнянні із затвердженими показниками на 2016 рік, збільшено на 
13 487,3 тис. грн. або на 9,6 % та становлять 153 549,7 тис. гривень. 

Проте в порівнняні до очікуваних надходжень показник зменшено на 
52 950,4 тис. грн. або на 25,6 %, що пояснюється зменшенням планових показників 
по власних надходженнях бюджетних установ від благодійних внесків, грантів та 
дарунків, які не мають постійного характеру, а тому неможуть бути 
зпрогнозованими.  

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних 
установ, що перебуває у комунальній власності та екологічний податок, що, 
відповідно, становлять 91,9 % та 8,0 % від прогнозного показника доходів 
спеціального фонду 2017 року.  

 
Екологічний податок 

 Прогнозні надходження на 2017 рік екологічного податку передбачені в сумі  
12 310,9 тис. грн., що на 393,8 тис.грн. або на 3,1 % менше очікуваних 
надходжень 2016 року, у зв’язку із врахуванням наявної переплати по податку в 
сумі 403,0 тис.грн. (в т.ч. найбільші суми переплати по КЕВ м.Хмельницький, КП 
«Городоккомунсервіс», ТОВ «ТД Шепетівський цукор», КП «Тепловик» 
м.Старокостянтинів).  

Відповідно до Бюджетного кодексу екологічний податок розподіляється:  

- 20 % до державного бюджету; 

- 25 % до сільських, селищних, міських бюджетів; 

- 55 % до обласного бюджету. 

Розрахунок проведено відповідно даних Головного управління Державної 
фіскальної служби у Хмельницькій області, з врахуванням фактичної та 
прогнозованої кількості платників податку, за ставками в розрізі кожного виду 
забруднення, затвердженими Податковим кодексом України. 

Екологічний податок в області сплачують 2420 платників. Основними 
платниками є ВАТ «Подільський цемент», КП «Спецкомунтранс», ПАТ 
«Укртрансгаз», МКП «Міськтеплокомуненерго». 

 

Власні надходження бюджетних установ 

 До власних надходжень бюджетних установ належать плата за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (платні послуги 
установ ветеринарної медицини, плата за навчання у вищих навчальних закладах, 
виробниче навчання і виробничу практику учнів, відрахування від пенсій підопічних 



 14

будинків інтернатів системи соціального захисту населення тощо), надходження 
бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна 
бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна), благодійні внески, гранти та 
дарунки, кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.  

Прогнозна сума власних надходжень на 2017 рік становить  
141 118,8 тис. грн., що на 51 488,1 тис. грн. менше очікуваних надходжень 2016 
року. Таке зменшення зумовлене тим, що благодійні внески, гранти та дарунки не 
мають постійного характеру, а тому не можуть бути зпрогнозованими.  

В розрізі галузей прогнозна сума надходжень становить: 

- Соціальний захист       – 36 983,8 тис.грн.; 

- Головне управління Держпродспоживслужби  – 36 809,7 тис.грн.;   

- Охорона здоров’я       – 28 024,7 тис.грн.; 

- Освіта         – 25 695,0 тис.грн.; 

        - Професійно-технічні навчальні заклади   – 10 987,0 тис.грн.;   

- Культура         –   2 223,6 тис.грн.; 

- Заклади у справах сім’ї, молоді та спорту   –      205,0 тис.грн.; 

- Державне управління       –      150,0 тис.грн.; 

- Служба у справах дітей      –        40,0 тис.гривень. 

 

 Прогнозні надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності,,  до обласного бюджету 
на 2017 рік визначено в сумі 120,0 тис. гривень. 

Відповідно до Бюджетного кодексу грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
розподіляється:  

-  30 відсотків до державного бюджету; 

- 50 відсотків до сільських, селищних, міських бюджетів, об’єднаних 
територіальних громад; 

- 20 відсотків до обласного бюджету. 

Прогнозні обсяги визначені відповідно розрахунків Державної екологічної 
інспекції у Хмельницькій області. 

 

 У зв'язку з відсутністю затвердженої Програми приватизації суб'єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 
2017 рік, надходження до обласного бюджету коштів від приватизації майна, не 
плануються (лист обласної ради від 28.09.2016 року № 2033/01-15 ).     
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4. Обґрунтування особливостей міжбюджетних  
взаємовідносин та надання субвенцій 

 
Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України у разі неприйняття закону 

про Державний бюджет України до 1 грудня року, що передує плановому, відповідна 
місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховує обсяги 
міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на 
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про 
Державний бюджет України на попередній бюджетний період. 

Тому в проекті обласного бюджету на 2017 рік враховано субвенції в 
розмірах, передбачених в державному бюджеті на 2016 рік. 

Після прийняття закону про Державний бюджет України на 2017 рік в рішення 
обласної ради будуть внесені відповідні зміни щодо обсягів базової дотації та 
субвенцій з державного бюджету. 

 
 

Видатки обласного бюджету  

 

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками 
коштів обласного бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки 
на оплату: 

- праці працівників бюджетної сфери розрахованої виходячи із розміру 
посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 
січня 2017 року – 1335 гривень (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 
року №840) та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року – 1600 
гривень. 

 
- бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, які обраховані 

виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 
2014-2015 роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, які 
передбачені особливостями складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів 
на 2017 рік (лист Міністерства фінансів України від 04.08.2016 року №31-05180-14-
21/22616), а саме на:   

♦ оплату теплопостачання – 1,1235; 
♦ оплату електроенергії – 1,09; 
♦ оплату природного газу – 1,14; 
♦ оплату водопостачання і водовідведення та інших енергоносіїв – 1,085. 
 
- вартості харчування, медикаментів та інших поточні видатки бюджетних 

установ, які обраховано з урахуванням індексу споживчих цін – 8,1 відсотків.  

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2017 рік визначено у сумі  
4 923 320,5 тис.грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  
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4 769 486,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 153 834,3 тис.грн. (в 
тому числі кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку –284,6 
тис.грн.).  

Крім того, передбачено фінансування на виконання заходів обласних програм 
в частині надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 552,0 тис.грн., з них по 
загальному фонду – 300,0 тис.грн. та по спеціальному фонду (за рахунок 
повернення) – 1  252,0 тис.гривень.  

Видатки загального фонду обласного бюджету фінансуватимуться за рахунок: 

- доходів обласного бюджету,  
   надходження яких у 2016 році  
   прогнозується в сумі                                    -   527 268,9 тис.грн.; 
- базової дотації з державного бюджету                -   45 044,5 тис.грн.; 
- субвенцій з державного бюджету                         -   4 197 757,4 тис.гривень. 
 
 

 
Видатки обласного бюджету на 2017 рік 

за ознакою головного розпорядника коштів 
 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, в проекті обласного бюджету на 
2017 рік передбачені видатки в сумі  410 974,4 тис.грн., що на 6 311,8 тис.грн. або на 
1,5 відсотка менше, ніж у 2016 році, з них по: 

  - загальному фонду – 374 292,4 тис.грн. (в тому числі 300,0 тис.грн. для 
надання цільових пільгових кредитів молодим громадянам на здобуття вищої 
освіти); 

- спеціальному фонду –  36 682,0 тис. гривень. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів 
буде здійснюватись за рахунок: 

1. Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі         
182 625,0 тис. гривень.  

2. Власних доходів обласного бюджету в сумі 191 667,4 тис. гривень.  
  Дані кошти будуть спрямовані на утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів, позашкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних 
закладів, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, підготовку 
фахівців у вищих навчальних закладах комунальної форми власності, а також на 
утримання інших закладів освіти та реалізацію обласних програм в галузі «освіта». 

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників обласних установ та 
закладів освіти обчислений в сумі 166 485,3 тис.грн., що на 20 801,7 тис.грн. або на 
14,3 відсотка більше, ніж у 2016 році. 
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В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної 
плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 1600 
грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 1335 
гривень; доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер 
(виплата матеріальної допомоги, грошової допомоги педагогічним працівникам, 
надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці тощо).  

Видатки на забезпечення продуктами харчування вихованців інтернатних 
установ передбачені в сумі  40 665,0 тис.грн. і обчислені із розрахунку 76 грн. 94 
коп. за один день харчування одного вихованця в інтернатних установах, 83 грн. 41 
коп. – в санаторних школах-інтернатах та 84 грн. 63 коп. – для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

Видатки на харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів із 
числа дітей-сиріт передбачені в сумі 6 033,1 тис.грн. із розрахунку 79 грн. 43 коп. на 
1 дитину-сироту. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи 
із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2014-2015 
роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, і становлять 32 396,9 
тис.грн., що на 896,4 тис.грн. або на 2,7 відсотка менше, ніж у 2016 році. 

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв пояснюється проведенням у 
навчальних закладах заходів з енергозбереження та зниженням употочному році 
тарифів на теплопостачання.  

На оплату послуг з підготовки фахівців вищих навчальних закладів 
враховано кошти на виплату стипендій студентам вищих навчальних закладів І - ІІ 
рівнів акредитації в розмірі 622 грн. на місяць, студентам вищих навчальних закладів 
ІІІ - ІV рівнів акредитації – 825 грн. на місяць, для студентів з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування – 1989 грн. на місяць.  

Крім того, враховано кошти на виплату стипендій учням професійно-
технічних навчальних закладів в розмірі 311 грн. на місяць та для учнів з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 961 грн. на місяць.  

Також, проектом обласного бюджету на 2017 рік, які і у попередні роки, 
враховано кошти в сумі 300,0 тис.грн. для надання цільових пільгових кредитів 
молодим громадянам на здобуття вищої освіти. 
 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, як головного розпорядника 
коштів, в проекті обласного бюджету на 2017 рік по загальному та спеціальному 
фондах передбачені видатки в сумі 792 651,2 тис.грн., що на 23 133,4 тис.грн. або на 
2,8 відсотка меньше, ніж у 2016 році, з них по: 

  -  загальному фонду – 752 688,8 тис.грн.; 

- спеціальному фонду –  39 962,4 тис.гривень. 
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Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів 
буде здійснюватись за рахунок: 

 

1. Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі         
625 214,3 тис.грн., в складі якої враховано цільові видатки на: 

а)  лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 
39 172,6 тис.грн.;  

б) лікування хворих області на цукровий та нецукровий діабет – 24 972,1 
тис.грн.; 

в) виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – 391,3 
тис. гривень. 

 

2. Крім того, в складі видатків Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації враховано субвенції з державного бюджету в сумі 5 147,5 
тис.грн., з них на: 

а) придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 572,4 тис.грн.; 

б) придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських 
засобів для інгаляційної анестезії – 575,1 тис. гривень. 

 
3. Власних доходів обласного бюджету в сумі 122 327,0 тис. гривень. Дані 

кошти будуть спрямовані на утримання 6-ти закладів, фінансування яких не може 
здійснюватись за рахунок коштів медичної субвенції. 

 
Розподіл видатків між медичними установами і програмами проведено 

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, як головним розпорядником 
коштів обласного бюджету в галузі "охорона здоров’я".  

 

Розрахунковий фонд заробітної плати обчислений в сумі 374 057,7 тис.грн., 
що на 48 396,1 тис.грн. або на 14,9 відсотка більше, ніж у 2016 році. 

 
В складі даних видатків в повному обсязі заплановані кошти на виплату 

обов’язкових складових заробітної плати, а саме:  
- основної заробітної плати, виходячи мінімальної заробітної плати 

працівників бюджетних установ з 1 січня 2017 року в розмірі 1600 грн. та  
посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня в розмірі 1335 
гривень;  

- надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (за 
вислугу років, шкідливі умови оплати праці, науковий ступінь, почесне звання, 
класність та спецконтингент та інше); 

- додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної 
допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу" на базі 
діючого обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

- матеріальної допомоги медичним працівникам. 
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Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 
(без врахування субвенцій з державного бюджету) в проекті обласного бюджету 
визначено в сумі 119 228,5 тис.гривень. 

Вартість медикаментів на один ліжко-день по обласних закладах охорони 
здоров’я, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 30,4 грн., що 
на 3,9 грн. або  на 14,7 відсотка більше, ніж у 2016 році, в тому числі: 

- на виконання вимог 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”, вартість 
медикаментів на 1 ліжко-день в обласному госпіталі ветеранів війни складе 65 грн.; 

- враховуючи специфіку медичного закладу, вартість медикаментів на 1 ліжко-
день складе в: обласній дитячій лікарні – 51,9 грн. (довідково пацієнти даного 
закладу другий рік поспіль стовідсотково забезпечується необхідними 
медикаментами), обласній лікарні – 52,0 грн., обласному онкодиспансері – 31,3 грн., 
міській інфекційній лікарні – 32,9 гривень.   

 
На виконання заходів обласної програми централізованого забезпечення 

медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами 
та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки в проекті обласного 
бюджету враховані видатки в сумі 41 036,9 тис.грн., які планується спрямувати на 
придбання: 

- розхідних та витратних матеріалів для проведення гемодіалізу – 39 172,6 
тис.грн.; 

- витратних матеріалів для перитоніального діалізу – 1 864,3 тис.гривень. 
 
Видатки на придбання продуктів харчування враховані в сумі 37 005,7 

тис.грн., що на 3 881,3 тис.грн. або на 11,7 відсотка більше, ніж у 2016 році. 
Вартість харчування на один ліжко-день по обласних лікувально-

профілактичних закладах, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в 
розмірі 26,4 грн., що на 3,4 грн. або на 14,8 відсотка більше, ніж у 2016 році: 

- забезпечено стовідсоткову потребу в коштах на придбання продуктів 
харчування для хворих обласного госпіталю ветеранів війни, в яких вартість 
харчування на 1 ліжко-день складе 55 грн.; 

- враховуючи специфіку медичного закладу, значно вище середнього 
показника планується вартість харчування на 1 ліжко-день у лікувально-
профілактичних закладах протитуберкульозного профілю: 37,9 грн. в обласному 
протитуберкульозному диспансері та 2-х обласних туберкульозних лікарнях, а 
також 41,8 грн. в  обласних дитячих спеціалізованих санаторіях. 

 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, 

виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 
2014-2015 роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, і становлять 
56 633,5 тис.грн., що на 3 266,2 тис.грн. або на 6,1 відсотка більше, ніж у 2016 році.  

 
На зубопротезування пільгових категорій населення області враховані кошти 

в сумі 1 140,0 тис.грн., в т.ч. на виконання обласної програми соціальної підтримки 
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осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які 
зареєстровані в Хмельницькій області – 740,0 тис. гривень. 

 
Крім цього, за рахунок власних доходів обласного бюджету через Департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації буде здійснюватись фінансування 6-ти 
закладів, а саме: 
 -  2-х медичних коледжів та 2-х медичних училищ – 34 577,2 тис.грн.; 
 -  обласної науково-медичної бібліотеки – 1 226,7 тис.грн.; 

- обласного центру централізованого господарського обслуговування закладів 
охорони здоров’я – 513,7 тис.гривень.  

 
 

Департамент соціального захисту  
населення облдержадміністрації 

 
 По Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації в 
проекті обласного бюджету на 2017 рік передбачені видатки в сумі 118 026,7 
тис.грн., що на 14 088,1 тис.грн. або на 10,7 відсотка менше, ніж у 2016 році, з них 
по:  

- загальному фонду – 81 042,9 тис.грн.; 
- спеціальному фонду – 36 983,8 тис.гривень. 

 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів, як 
і у 2016 році, буде здійснюватись за рахунок власних доходів обласного бюджету. 

 
На поточне утримання будинків-інтернатів для громадян похилого віку та 

інвалідів, а також Меджибізького дитячого будинку-інтернату враховано 
асигнування в сумі 76 266,8 тис.грн., що на 8 026,2 тис.грн. або на 11,8 відсотка 
більше уточнених призначень 2016 року. 

 Розподіл видатків здійснено за єдиною методикою для усіх установ. 
 Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ 

обчислений в сумі 39 735,9 тис.грн., що на 3 655,7 тис.грн. або на 10,1 відсотка 
більше, ніж у 2016 році. 

 В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної 
плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 1600 
грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 
1335 гривень; доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов’язковий 
характер (робота в нічний час, в святкові дні, за виконання обов’язків тимчасово 
відсутніх  працівників, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); матеріальної 
допомоги. 

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи 
із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2014-2015 
роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, в сумі 12 211,9 
тис.грн., що більше сум, врахованих в обласному бюджеті на 2016 рік на 1 296,0 
тис.грн. або на 11,9 відсотка.  
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Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних 

матеріалів врахований в бюджеті (за рахунок загального та спеціального фондів) в 
сумі 2 030,8 тис.грн. Вказані видатки забезпечать вартість одного ліжко-дня по 
будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів в розмірі 2,12 грн. та по 
Меджибізькому дитячому будинку-інтернату в розмірі 4,13 гривні. 

 
Обсяг видатків на придбання продуктів харчування обрахований (за 

рахунок загального та спеціального фондів) в загальній сумі 35 150,8 тис.грн. 
Вказані видатки забезпечать вартість одного ліжко-дня по будинках-інтернатах для 
громадян похилого віку та інвалідів та Меджибізькому дитячому будинку-інтернату 
в розмірі 57,29 гривні, що на 8,1 відсотка більше, ніж у 2016 році. 

 
На утримання обласного центру з організації роботи по обробці інформації 

та фінансуванню соціальних програм, а також обласного контактного центру 
передбачені видатки в сумі 2 462,1 тис.грн., з них: на оплату праці – 1 800,5 тис.грн., 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 111,8 тис.грн. та інші видатки – 
549,8 тис.гривень. 

 
Крім того, на виконання заходів обласних програм в галузі «соціальний захист 

та соціальне забезпечення» за КПКВК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист 
населення» та КПКВК 1513202 «Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» 
заплановані видатки в сумі 2 314,0 тис.грн., з них на: 

-  виплату грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного 
лікування - 1000,0 тис.грн.;  

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим грома-
дянам на вирішення матеріально-побутових проблем – 500,0 тис.грн.; 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям – 400,0 тис.грн.; 
-  проведення  загальнообласних заходів – 140,0 тис.грн.; 
- виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані І групи – 99,0 
тис.грн.; 

- надання на конкурсній основі громадськими організаціями або 
благодійними фондами соціальних послуг фізичним особам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах відповідно до Порядку здійснення соціального 
замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2013 року №324 – 95,0 тис.грн.; 

- оплату сурдоперекладу чи біжучого рядка при трансляції місцевих 
програм телебачення – 80,0 тис. гривень. 

 
 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 
 
На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Службу у 

справах дітей облдержадміністрації, в проекті обласного бюджету на 2017 рік по 
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загальному і спеціальному фондах  передбачені видатки в сумі 5 206,5 тис.грн., що 
на 952,4 тис.грн. або на 22,4 відсотка більше, ніж у 2016 році, з них по:  

- загальному фонду – 5 166,5 тис.грн.; 
- спеціальному фонду – 40,0 тис. гривень. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів, як 
і у 2016 році, буде здійснюватись за рахунок власних доходів обласного бюджету, 
які будуть спрямовані на: 

 утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
"Подолянчик" та  "Щасливе дитинство" в сумі 4 631,0 тис.грн., що на 816,9 тис.грн.  
або  на 21,4 відсотка більше уточнених призначень 2016 року;  

 програми соціального захисту дітей – 535,5 тис.грн. (на проведення 
заходів з нагоди свят "Дня матері", "Міжнародного дня захисту дітей", Дня Святого 
Миколая, Новорічних та Різдвяних свят, а також на оздоровлення вихованців центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик" та  "Щасливе дитинство"). 

 
Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений 

в сумі 2 030,7 тис.гривень. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату 
основної заробітної плати з врахуванням  мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 
року в розмірі 1600 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного 
розряду ЄТС в розмірі 1335 гривень; доплати і надбавки до заробітної плати, які 
носять обов’язковий характер (робота в нічний час, в святкові дні, на тимчасову 
заміну  педагогічних і медичних працівників, шкідливі умови праці, вислугу років 
тощо); матеріальної допомоги. 

 
Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних 

матеріалів врахований в проекті бюджету в сумі 30,7 тис. грн., що  більше, ніж у 
минулому році на 7,7 відсотка.   

Видатки на придбання продуктів харчування обраховані в сумі 1 131,5 
тис.грн., що  більше, ніж у минулому році на 120,6 тис.грн. або на 11,9 відсотка. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи 
із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2014-2015 
роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, в сумі 569,3 тис.грн., 
що більше, ніж у минулому році на 72,5 тис.грн. або на 14,6 відсотка.  

 
 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій  
з громадськістю облдержадміністрації 

 
Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів обласного бюджету, за 
рахунок власних доходів обласного бюджету по загальному фонду враховано кошти 
в сумі 559,0 тис.грн., з них на виконання заходів обласних програм: 

- сприяння розвитку громадянського суспільства на 2013-2017 роки – 126,0 
тис.грн. (придбання та розміщення постерів з нагоди державних свят); 

- підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої 
влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 
2016-2019 роки – 433,0 тис.грн. (висвітлення діяльності органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування у ЗМІ – 350,0 тис.грн., випуск друкованої та відео 
продукції з питань впровадження реформ – 83,0 тис.грн.). 

 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації 

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через 
управління молоді та спорту облдержадміністрації, в проекті обласного бюджету по 
загальному і спеціальному фондах передбачені видатки в сумі 24 512,2 тис.грн., що 
на 1 836,0 тис.грн. або на 8,1 відсотка більше, ніж у 2016 році, з них по:  

- загальному фонду – 24 307,2 тис. грн.; 
- спеціальному фонду – 205,0 тис. гривень. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів, як 
і у 2016 році, буде здійснюватись за рахунок власних доходів обласного бюджету, 
які будуть спрямовані на: 

- виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім’ї, жінок, 
молоді та дітей в сумі 4 668,2 тис.грн., що на 178,1 тис.грн. або на 4,0 відсотка 
більше уточнених призначень 2016 року; 

- виконання програм та утримання закладів галузі «фізична культура і спорт»  
в сумі 19 639,0 тис.грн., що на 2 066,7 тис.грн., або на 11,8 відсотка більше 
уточненого плану на 2016 рік. 

 
Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ 

обчислений в сумі 7 046,4 тис.грн., що на 876,4 тис.грн. або на 14,2 відсотків більше, 
ніж у 2016 році. 

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної 
плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 1600 
грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 
1335 гривень; доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов’язковий 
характер (робота в нічний час, в святкові дні, на тимчасову заміну  педагогічних і 
медичних працівників, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); матеріальної 
допомоги. 

 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи 

із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2014-2015 
роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, в сумі 947,9 тис.грн., 
що більше сум, врахованих в обласному бюджеті на 2016 рік на 125,9 тис.грн. або на 
15,3 відсотка.  

У складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування на: 

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту в сумі 8 451,6 тис.грн. що на 1 095,8 тис.грн. або на 14,9 
відсотка більше, ніж у 2016 році,; 

- фінансову підтримку обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи ”Колос” (1 405,4 тис.грн.), а також діяльності обласних громадських 
організацій фізкультурно-спортивних товариств "Динамо" та "Україна" (635,2 тис. 
гривень). 
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Управління культури, національностей, релігій  
та туризму облдержадміністрації 

По управлінню культури, національностей, релігій та туризму 
облдержадміністрації в обласному бюджеті на 2017 рік передбачені видатки в сумі 
89 969,7 тис.грн., що на 562,7 тис.грн. або на 0,6 відсотка більше, ніж у 2016 році,  з 
них по: 

- загальному фонду – 87 746,1 тис.грн.; 
- спеціальному фонду – 2 223,6 тис.гривень. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів, як 
і у 2016 році, буде здійснюватись за рахунок власних доходів обласного бюджету, 
які будуть спрямовані на поточне утримання: 

    - вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації – 28 419,0 тис.грн.; 
    - установ культури (обласних бібліотек, музеїв, заповідників, інших), а також 

на фінансову підтримку обласних установ мистецтва та на проведення 
централізованих заходів в галузі „культура” – 59 327,1 тис.гривень. 

 
Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в 

сумі 16 474,8 тис.грн., що на 1 842,4 тис.грн. або на 12,6 відсотка більше, ніж у 2016 
році. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної 
плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 1600 
гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 1335 
гривень; надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер 
(робота в нічний час, за почесне звання, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); 
матеріальної допомоги. 

 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи 

із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2014-2015 
роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, в сумі 2 021,1 
тис.гривень. 

 
 

Департамент агропромислового розвитку  
обласної державної адміністрації 

 
У проекті обласного бюджету на 2017 рік на виконання бюджетної програми 

„Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, 
утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій” головному 
розпоряднику коштів - Департаменту агропромислового розвитку обласної 
державної адміністрації згідно з п. 7 ст.90 Бюджетного кодексу України для 
фінансування заходів з проведення лікувально-діагностичних, лікувально-
профілактичних та утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій 
передбачається обсяг видатків загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями 
у сумі 44 057,9 тис.грн., що у порівнянні з 2016 роком більше на 3 712,9  тис. грн. 
або на 9,2 відсотка.   

За рахунок вказаних коштів буде охоплено фінансуванням 30 установ 
ветеринарної медицини, зокрема: 
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- 20 районних державних лікарень; 
- 3 міські державні лікарні; 
- 5 міжрайонних державних лабораторій; 
- Хмельницьку обласну державну лікарню; 
- Хмельницьку регіональну державну лабораторію. 
 
 

Обласна рада 
 

По обласній раді в обласному бюджеті на 2017 рік передбачені видатки в сумі 
12703,9 тис.грн., з них по:  

- загальному фонду – 12269,3 тис.грн.; 
- спеціальному фонду – 434,6 тис.грн., з яких кошти, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку – 284,6 тис.гривень. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів, як 
і у 2016 році, буде здійснюватись за рахунок власних доходів обласного бюджету, 
які будуть спрямовані на: 

♦ поточне утримання виконавчого апарату обласної ради – 10 799,1 тис.грн. У 
складі запланованих асигнувань враховані видатки на оплату праці в сумі 4 466,5 
тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 358,3 тис.грн., на охорону 
Будинку Рад – 700,8 тис. грн., на оплату послуг зв’язку, транспортне 
обслуговування, поточний ремонт та інші адміністративно-господарські витрати – 
2291,4 тис.гривень. 

Крім того, враховані видатки капітального характеру в сумі 284,6 тис.грн., з 
них: 

- 214,6 тис.грн. на придбання копіювального апарату для розмноження 
матеріалів до пленарних засідань обласної ради та її постійних комісій; 

- 70,0 тис.грн. на проведення капітального ремонту місць загального 
користування, що розташовані на території Будинку Рад. 

 
♦ надання депутатами обласної ради одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам та особам, які потребують лікування – 500,0 
тис. грн.;  

 
♦ по КПКВК 0118600 «Інші видатки» заплановані асигнування в сумі 

970,2 тис. гривень. Дані кошти передбачається спрямувати на: 
- організацію та проведення сесій обласної ради – 84,0 тис. грн.; 
- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової 

інформації – 250,0 тис. грн.;  
- проведення заходів з відзначення державних та професійних свят – 520,4 

тис. грн.; 
- організацію та проведення обласних конкурсів та нагородження їх 

переможців – 63,0 тис. грн.; 
- сплата членських внесків в Асоціацію місцевих рад тощо – 

52,8 тис. гривень. 
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Управління регіонального розвитку  
та будівництва облдержадміністрації 

 
В проекті обласного бюджету на 2017 рік головному розпоряднику коштів – 

управлінню регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації 
передбачаються кошти для надання кредитів із спеціального фонду обласного 
бюджету за рахунок повернення кредитів,  наданих у минулих роках, за бюджетними 
програмами: 

- «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла» - 160,0 тис. грн. на виконання заходів 
обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, що дасть змогу 
розпочати фінансування  кредитної угоди для  однієї молодої сім'ї; 

- «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам” в обсязі 350,0 тис. грн., на виконання заходів цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 
житлово-побутових умов населення  „Власний дім”, що дасть змогу поліпшити 
житлові умови  трьом індивідуальним сільським забудовникам. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації 

 
В проекті обласного бюджету на 2017 рік головному розпоряднику коштів – 

Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації передбачаються кошти на надання кредитів із спеціального 
фонду обласного бюджету, за рахунок повернення кредитів, наданих у минулих 
роках, за бюджетною програмою „Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва” в обсязі 742,0 тис. гривень. 

         Дане фінансування буде проводитись після затвердження обласною радою 
програми розвитку малого та середнього підприємництва Хмельницької області на 
2017 рік. 

 
Департамент фінансів облдержадміністрації 

 
Субвенції з Державного бюджету України  

на соціальний захист населення 
 
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

Державних програм соціального захисту враховано на рівні уточнених показників 
2016 року в сумі 3 384 770,6 тис.грн., з них: 

 
- на виплату державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу – 1 677 166,5 тис.грн.; 
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- на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення,  квартирної 
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1 596 091,8 тис.грн.; 

 
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання  

твердого  та  рідкого  пічного  побутового   палива і скрапленого газу – 93 299,2 
тис.грн.; 
 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" – 18 213,1 тис.гривень. 

 
Розподіл субвенцій між бюджетами районів та міст обласного значення 

пропонується на рівні уточнених показників 2016 року. 
 
Після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту будуть 
приведені у відповідність до показників державного бюджету.  

 
 

Інша субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам області 
 
В базовому варіанті проекту бюджету традиційно передбачаються субвенції  

місцевим бюджетам на здійснення соціальних виплат, які відповідно до підпункту а) 
пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України відносіться до 
видатків, що здійснюються з обласного бюджету. 

 Загальний обсяг таких субвенцій на 2017 рік обрахований в сумі 2 385,6 
тис.грн., з них: 

- видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 854,5 
тис. гривень. 

Розрахунок проведено з врахуванням кількості учасників бойових дій та 
інвалідів війни станом на 01.11.2016 року (20789 осіб), відсотку відшкодованих 
поховань до кількості усіх учасників бойових дій та інвалідів війни (враховано 
середній за останні три роки – 2,9 відсотка) та середньої ціни на ритуальні послуги, 
які передбачені у пункті 3 Порядку проведення безоплатного поховання померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року №1445, в розмірі 1410 гривень; 

 
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в 
сумі 899,9 тис. гривень. 

Розрахунок здійснено, виходячи з кількості інвалідів, які отримали вказану 
компенсацію за січень-жовтень 2016 року – 2705 осіб (до відома: зазначена виплата 
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проводиться двічі на рік в березні та вересні) та розміру виплат, встановлених 
постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року №228 „Про порядок 
виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”; 

 
- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи в сумі 629,4 тис. гривень. 
Розрахунок проведено, виходячи з кількості громадян, віднесених до І 

категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей 
кожної адміністративно-територіальної одиниці області (згідно даних Депар-таменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації станом на 01.11.2016 року їх 
кількість в області складає 2814 осіб), коефіцієнту приведення чисельності осіб, що 
належать до І категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 2,577, а також фінансового нормативу бюджетної 
забезпеченості в сумі 86,8 гривні; 

- встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп – 1,8 тис. гривень. 
Розрахунок проведено з урахуванням кількості осіб, які перебували на черзі на 

встановлення телефону станом на 01.11.2016 року в кількості 21 особи (дані ПАТ 
„Укртелеком”) та вартості компенсації на встановлення одного телефону у 2017 році 
– 84 грн. (тариф на встановлення телефонного апарату для населення встановлено 
рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 
та інформатизації від 02.09.2015 року № 455 «Про затвердження Граничних тарифів 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги»). 

 
 

Природоохоронні заходи 
   

У проекті обласного бюджету на 2017 рік  за рахунок коштів  обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в обсязі 12 430,9 тис. грн. 
пропонується передбачити видатки на природоохоронні заходи, розподіл яких 
проведено за пропозиціями Департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації наступним чином:  

 Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за бюджетною 
програмою „Охорона та раціональне використання природних ресурсів”, 
зокрема на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни в обсязі – 11 937,69 
тис.грн.;  

Проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена в липні 
2016 року, загальна вартість 13 118,051 тис.грн., екпертиза проведена ДП 
“Укрдержбудекспертиза” 29.07.2016року. Діючі каналізаційні споруди працюють 
неефективно, якісний склад очищених стічних вод не відповідає санітарним нормам.  
В поточному році передбачається комплекс заходів по реконструкції даної 
каналізаційної насосної станції, зокрема встановлення решіток грубої очистки, 
заміна технологічного обладнання, запірної арматури та трубопроводів об’язки, 
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сучасної системи керування роботою КНС, перекладка нитки каналізаційного 
колектору із використанням сучасних труб, технагляд. 

Проведення реконструкції на очисних спорудах дозволить  довести показники 
очищення стоків до встновлених норм скиду,  скоротити надмірні витрати 
електроенергії, застосувати більш сучасні та безпечні технології знезараження 
стоків,  покращити технологічний процес керування очищенням стічних вод та 
екологічний стан регіону. Довідково: кількість ліжко/місць у закладі  – 300. 

 Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 
493,21 тис.грн., зокрема за бюджетними програмами: 

- «Збереження природно-заповідного фонду» на 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 –  482,76 тис.грн.;  

За рахунок вказаних коштів планується розробити вказані проекти 
землеустрою та встановити межі в натуру (на місцевість) територій природно-
заповідного фонду орієнтовною площею 536,6 гектарів в 5 районах області 
(Дунаєвецькому, Кам’янець-Подільському, Полонському, Шепетівському, 
Ярмолинецькому).  

Реалізація зазначеного заходу дозволить вирішити питання збереження 
заповідного режиму об’єктів природно-заповідного фонду та цінних природних 
комплексів, які мають загальнодержавне та місцеве значення. 

 
- «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» на 

проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей 
Хмельниччини»  - 10,45 тис.грн.,   

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 переможці за 
номінаціями: „краща поробка”, „кращий малюнок” та „краща фоторобота” у трьох 
вікових категоріях. Конкурс проводився у 2014 - 2016 роках до Всесвітнього дня 
охорони навколишнього середовища, передбачається проведення такого і в 2017 
році. 

Обласний бюджет на 2017 рік розроблено відповідно до статті 20 та пункту 18 
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України на 
основі програмно-цільового методу у бюджетному процесі.   

 
5. Інформація щодо погашення місцевого боргу 

 
Боргові зобов’язання в обласному бюджеті відсутні. 
Відповідно частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України місцеві внутрішні 

запозичення та місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від 
міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати лише міські ради. 
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Тому, місцеві запозичення обласною радою у 2016 році не здійснювались. 
Водночас, у зв’язку з невиконанням розрахункових обсягів доходів обласного 

бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та 
передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 
рік» обласний бюджет в жовтні 2013 року отримав середньострокову позику з 
єдиного казначейського рахунку в сумі 12518,7 тис.грн. на умовах її повернення без 
нарахування відсотків за користування цими коштами. 

Залишок неповернутих коштів середньострокової позички станом на 
01.01.2017 року становить 9805,1 тис.гривень.  
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ІІ. Прогноз 
обласного бюджету на 2018 та 2019 роки 

1. Загальна частина 

Прогноз обласного бюджету на 2018-2019 роки визначено на основі Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385, а також Плану заходів на 
2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 821 від 
07.10.2015 року та з урахуванням прогнозних показників соціального та 
економічного розвитку України та області. 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого 
механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між 
стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, 
забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. 

Основними завданнями Прогнозу є:  
- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки для підвищення податкоспроможності. 
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків; 
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; 
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають 

термін реалізації більше одного року тощо. 

 

Прогноз обласного бюджету на 2018-2019 роки базується на принципах 
збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності 

 
На середньострокову перспективу основними завданнями обласного бюджету 

є: 
- забезпечення зростання доходної частини обласного бюджету за рахунок 

активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки; 
- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, 

організацій; 
- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання 

державних соціальних стандартів та гарантій;  
 - підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

оптимізації бюджетних програм. 
Прогнозні показники обласного бюджету на 2018 та 2019 роки є основою для 

складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та 
формування показників проекту обласного бюджету. 

У прогнозі обласного бюджету на середньостроковий період враховано 
наступні показники економічного і соціального розвитку області. 
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Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області 
на 2018 та 2019 роки 

 
Обсяг реалізованої продукції у 2018, 2019 роках прогнозується в сумах, 

відповідно, 33,2 та 34,0 млрд. гривень.  
Індекс промислового виробництва у 2018, 2019 роках складе, відповідно, 

101,8 та 102,5 %. 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросте у 2018 

та 2019 роках, відповідно, на 8,0 % та 11,1 % і прогнозується на рівні 5400,0 грн. та 
6000,0 гривень. 

 
 

2. Індикативні прогнозні показники бюджету 

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників надходжень 
обласного бюджету на 2018 і 2019 роки враховані схвалені постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.07.2016 № 399 основні макропоказники економічного і 
соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки за сценарієм 1, який 
використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 
2017 рік, а також враховані фактори, які впливають на формування доходної частини 
бюджету. 

 
В частині формування доходів обласного бюджету передбачається: 
- збільшення фонду оплати праці працівників у 2018-2019 роках; 
- збереження порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у 

розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму; 
- виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в 

частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях. 

Найменування показника 2018 рік 2019 рік 

Валова додана вартість у порівняних цінах, у % до 
попереднього року 

103,5 104,0 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих 
цінах, млрд.грн. 

33,2 34,0 

Індекс промислового виробництва, %  101,8 102,5 

Індекс обсягу сільськогосподарської продукції у % 
до попереднього року  

105,0 107,0 

Фонд оплати праці робітників, службовців, 
працівників сільського господарства, малих та середніх 
підприємств (без військовослужбовців), млн.грн. 

15650,0 16500,0 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника, грн.  

5400,0 6000,0 

Обсяг екcпорту, всього, млн.дол.США 387,2 429,0 

Обсяг експорту у % до попереднього року  109,9 110,8 

Обсяг імпорту, всього, млн.дол.США 383,1 423,0 

Обсяг імпорту у % до попереднього року  111,0 110,4 
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Індикативні прогнозні показники обласного бюджету  
на 2018 та 2019 роки 

(тис.грн.) 

Назва показника 2018 рік 2019 рік
  
ДОХОДИ 1 463 981,1 1 540 098,1

у тому числі:  
1.Трансферти з державного бюджету 716 853,6 721 872,4
2.Доходи загального фонду 

 з них: 

593 577,8 663 949,7

- податок на доходи фізичних осіб 494 830,5 559 642,0
- рентна плата за користування надрами 9 213,3 9 646,3
- рентна плата за спеціальне використання 

води 
17 516,5 18 339,8

- рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 

12 588,2 13 179,9

- податок на прибуток підприємств і 
організацій  

31 376,6 35 079,0

- плата за надання адміністративних послуг 24 972,6 24 972,6
- інші надходження 3 090,0 3 090,0

3.Доходи спеціального фонду 
з них: 

153 549,7 154 276,0

- власні надходження бюджетних установ 141 118,8 141 118,8
- екологічний податок 12 310,9 13 037,2
- інші надходження 120,0 120,0

ВИДАТКИ 1 463 981,1 1 540 098,1
у тому числі:  

- Освіта 459 600,0 483 500,0
- Охорона здоров`я 757 100,0 796 500,0
- Соціальний захист та соціальне забезпечення 96 100,0 101 100,0
- Культура і мистецтво 68 600,0 72 200,0
- Фізична культура і спорт 22 900,0 24 100,0

- Охорона навколишнього природного 
середовища 13 200,0 13 800,0

- Будівництво  

- Ветеринарна медицина 46481,1 48898,1
ФІНАНСУВАННЯ, 0,0 0,0

у тому числі:   
- за джерелами фінансування 0,0 0,0

КРЕДИТУВАННЯ, сальдо 0,0 0,0
у тому числі:   

- надання кредитів 1 080,0 1 145,0
- повернення кредитів 1 080,0 1 145,0
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3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та 
результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики 

 

3.1. Наповнення місцевих бюджетів. 

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та 
основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

- підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне 
оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;  

- розвиток галузей промислового комплексу, які зорієнтовані на кінцеве 
споживання; 

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва; 

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та 
ефективної роботи суб’єктів підприємництва. 

   - забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення 
через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та 
заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків.   

 

Заходи, що будуть вживатися із розширення бази оподаткування та 
залучення додаткових надходжень до бюджету: 

- підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних 
галузях економіки; 

- ліквідація випадків виплати заробітної плати працівникам нижче законодавчо 
встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях області; 

- погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх 
форм власності; 

- посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань 
праці; 

- детінізація трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів 
між роботодавцями і найманими працівниками; 

- проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові 
доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної 
заробітної плати; 

- скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів. 
 

Результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної 
політики 

 
Обласний бюджет отримає додатковий ресурс за рахунок: 
1. Збільшення фонду оплати праці працівників – податок на доходи фізичних 

осіб у 2018 році збільшиться на 60 386,3 тис. грн., у 2019 році на 64 821,5 тис. грн. 
2. Проведення індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних 

значеннях, становитиме: 
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у 2018 році – 2 913,8 тис. грн., з них: 
- рентна плата за спеціальне використання води – 972,9 тис. грн., 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 701,3 тис. грн., 
- екологічний податок – 726,3 тис. грн., 
- рентна плата за користування надрами – 513,3 тис. грн., 

у 2019 році – 2 460,8 тис. грн., з них: 
- рентна плата за спеціальне використання води – 823,3 тис. грн., 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 591,7 тис.грн.; 
- екологічний податок – 612,8 тис. грн.; 
- рентна плата за користування надрами – 433,0 тис. грн. 

 

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:  

Освіта 
Пріоритетом розвитку галузі «освіта» є забезпечення доступності до 

високоякісної освіти всіх громадян області, забезпечення модернізації освітніх 
послуг, приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у 
відповідність із сучасними потребами регіонального ринку праці, підвищення 
доступності якісних освітніх послуг.  

 
З цією метою в 2018- 2019 роках передбачається здійснити такі заходи: 
- удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, їх укрупнення 

та об’єднання; 
- приведення мережі закладів професійно-технічної освіти до потреб регіону; 
- формування регіонального замовлення за переліком професій, який 

унеможливлює дублювання одноіменних професій; 
- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності 

позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та 
організаційно-методичної роботи; 

- продовження підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників 
області; 

- впровадження в навчальних закладах енергозберігаючих технологій; 
- виконання заходів обласних програм в галузі «освіта». 

 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
- підвищення рівня надання та доступності високоякісної освіти для усіх 

громадян області; 
- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх, санаторних, 

спеціальних шкіл-інтернатів області; 
- підвищення ефективності надання освітніх послуг; 
- отримання економії коштів за рахунок  зменшення затрат на енергоносії. 

 
Охорона здоров’я 

 
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними         

і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов для 
життєдіяльності людини. 
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З цією метою в 2018- 2019 роках передбачається здійснити такі заходи: 
-  продовжити будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні; 
- завершення відповідної роботи по створенню обласного кардіологічного 

центру; 
- забезпечити удосконалення мережі закладів та установ охорони здоров’я 

області шляхом  їх  реорганізації; 
- забезпечити приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я області 

у відповідність з потребами населення регіону та до нормативу забезпеченості 
ліжками на 10 тисяч населення, визначеного для області; 

- створення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров’я системи 
медичного обслуговування, структурованої за видами медичної допомоги; 

- забезпечення медикаментами дитячого населення області з метою 
покращення здоров’я дітей; 

- забезпечення хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу 
онкологічних хворих; 

-  забезпечення медикаментами хворих на серцево-судинні захворювання, 
цукровий діабет (в тому числі ІІ типу) та бронхіальну астму; 

- здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на 
туберкульоз у закладах охорони здоров’я; 

- забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями; 

- зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів області шляхом 
придбання обладнання на виконання заходів обласної програми в галузі "охорона 
здоров’я"; 

- забезпечення повної потреби центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф  в пальному. 
 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 
- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 

можливості щодо його доступності та якості;  
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони 

здоров’я та їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення; 
-  отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії.  
 

Духовний та фізичний розвиток 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження 
духовних та культурних здобутків жителів області та всебічне їх фізичне виховання. 

З цією метою в 2018- 2019 роках передбачається здійснити такі заходи: 
- модернізація мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування 

єдиної електронної бібліотеки; 
- забезпечення проведення заходів по збереженню існуючих на території 

області Державних історико-культурних заповідників України;  
- збереження об’єктів культурної спадщини; 
- створення умов для фізичного виховання і масового спорту в навчальних 

закладах усіх типів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку 
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населення; 
- забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих 

досягнень, спорту інвалідів; 
- забезпечення розвитку олімпійських, не олімпійських видів спорту, видів 

спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм паралімпійських і 
дефлімпійських ігор, у яких беруть участь інваліди, ветерани; 

- поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів 
фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

- проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя 
та фізичної культури і спорту.  

 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
- забезпечити повноцінне функціонування існуючої мережі закладів культури, 

мистецтва та музейної справи; 
- створення мережі центрів надання культурних, освітніх та інших послуг 

(доступ до Інтернету, семінари та навчання); 
- збереження Державних історико-культурних заповідників в області та 

розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону; 
- збільшення  рухової активності учнівської та студентської молоді; 
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом, зміцнення здоров’я населення; 
- покращення спортивних результатів спортсменів області у змаганнях з 

олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту; 
- покращення умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 
 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
 
Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на 
підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних 
послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств 
населення при раціональному використанні бюджетних коштів, утримання  
оптимальної мережі будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів.  

 
З цією метою у 2018 - 2019 роках передбачається здійснити такі заходи: 
-    покращення матеріально-технічної бази соціальних закладів області; 
- надання громадськими організаціями або благодійними фондами соціальних 

послуг фізичним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
-  надання грошової допомоги особам, які потребують дороговартісного 

лікування; 
-  підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального 

спрямування. 
 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
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-  удосконалення роботи органів виконавчої влади в частині оперативного 
реагування на проблемні питання соціально-економічного життя області; 

-  підтримка найуразливіших верств населення області, удосконалення системи 
соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;  

-   покращення соціального діалогу між громадськими організаціями області та 
владою;  

-   поліпшення умов проживання мешканців соціальних закладів області;  
-  адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-

інвалідів. 
 

Енергозбереження 

Пріоритетними напрямками на прогнозний період для сфери 
енергозбереження є впровадження заходів по підвищенню енергоефективності 
підприємств, установ, організацій та житлового фонду Хмельницької області, 
зокрема: 

 
- надання часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам, які 

отримані у банківських установах на заходи, орієнтовані на використання 
альтернативних до газу джерел енергії; 

- проведення термомодернізації будівель закладів бюджетної сфери та об’єктів 
комунальної власності; 

- впровадження на об’єктах комунальної власності проектів з використання 
альтернативних джерел енергії. 

 
Заходи, які необхідно здійснити в 2018 та 2019 роках: 
-  проведення утеплення стін будинків, підлоги та дахів. 
- встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних 

конструкцій; 
- встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення, у тому числі 

альтернативних до природного газу; 
- переведення паливних котелень об’єктів комунальної інфраструктури на 

альтернативні види палива; 
- запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву в 

закладах освіти, охорони здоров`я інших бюджетних закладах; 
- проведення термомодернізації приміщень соціальної та комунальної 

інфраструктури; 
- модернізація або заміна систем опалення в адміністративних будівлях; 
- заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи. 
 
Результати, які плануються досягти: 
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населення через 

стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; 
- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії; 
- скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних 

ресурсів закладів комунальної власності. 
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Охорона навколишнього природного середовища 

Пріоритетними напрямками діяльності у сфері охорони навколишнього 
природного середовища є впровадження заходів по охороні довкілля Хмельницької 
області у 2018-2019 роках, зокрема: 

- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; 

- припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування 
екологічної мережі; 

- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 
 
Заходи, які необхідно здійснити в 2018 та 2019 роках: 

- охорона водних ресурсів, в тому числі: будівництво (реконструкція) 
очисних споруд та каналізаційних мереж, споруд для очищення  стічних вод; 
відновлення аварійних об’єктів гідротехнічних споруд; очистка ставків, озер, 
водосховищ з встановленням та закріпленням меж прибережних смуг у натурі (на 
місцевості); проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення; 
виготовлення паспортів водних об’єктів; здійснення ліквідаційного тампонажу або  
переведення на регульований режим роботи самовиливних артезіанських 
свердловин; 

- проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного, зберігання, 
перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних або заборонених 
до використання ХЗЗР та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх на 
знищення з місць їх централізованого зберігання, очищення об’єктів та територій, 
забруднених ХЗЗР (обстеження та рекультивація порушених земель); 

- забезпечення охорони тваринного і рослинного світу, створення та ведення 
державного кадастру, інвентаризація місць осередків існування популяцій тварин, а 
також оцінка стану популяцій їх видів та місцезростань видів рослин, занесених до 
Червоної книги України та Європейського Червоного списку і рослинних 
угрупувань, занесених до Зеленої книги України; 

- проведення наукових досліджень та проектних розроблень відповідно до 
напрямів природоохоронних заходів; 

 - проведення конференцій, виставок, семінарів, фестивалів, конкурсів та 
інших заходів з питань охорони довкілля  

- підготовка та видання поліграфічної продукції та розміщення екологічної 
реклами з природоохоронної тематики. 

 
Результати, які плануються досягти: 
-    раціональне використання водних ресурсів,  та ліквідація їх забруднення,  

досягнення екологічно безпечних умов для проживання населення, а також зниження 
ризику забруднення підземних вод; 

-    покращення роботи каналізаційних мереж; 
-   ліквідація джерел забруднення небезпечними (токсичними) відходами  та 

зменшення техногенного навантаження на грунти; 
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- збереження, відтворення та раціональне використання типових та унікальних 
природних комплексів; 

- забезпечення заповідного режиму та збільшення об’єктів та площі природно-
заповідного фонду; 

- заповідання місць зростання рідкісних видів рослин та забезпечення охорони 
тваринного світу ; 

-  охорона тваринних і рибних запасів; 
-  систематизація та облік інформації об’єктів природно-заповідного фонду 

тваринного і рослинного світу; 
-   підвищення рівня інформованості для прийняття управлінських рішень;  
-   отримання наукових розробок  та обгрунтувань; 

-   підвищення рівня екологічної культури та інформативності громадськості. 

Житлово-комунальне господарство 

Пріоритетними напрямками реформування житлово-комунального 
господарства є : 

-   реконструкція та модернізація систем теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення; 

-   енергозбереження у  житловому господарстві; 
-  комерційний облік житлово-комунальних послуг та досягнення масштабної 

економії енергоресурсів; 
- розвиток сфери благоустрою, демонополізація ринку поводження та 

перероблення побутових відходів. 
 
Заходи, які необхідно здійснити в 2018 та 2019 роках: 
- встановлення на комунальних підприємствах водопровідно-каналізаційного 

та теплового господарств енергоощадного обладнання та технологій; 
-   впровадження альтернативних видів палива на котельнях комунальної 

власності; 
-      утеплення житлових будинків; 
-   капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства; 
- встановлення будинкових та квартирних засобів обліку споживання 

комунальних послуг; 
-   розробка та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів 

області; 
-   впровадження роздільного збирання побутових відходів; 
-   будівництво об’єктів поводження з побутовими відходами,  у тому числі 

міжмуніципальних полігонів побутових відходів у відповідності до європейських 
стандартів з одночасним закриттям і рекультивацією старих сміттєзвалищ; 

-   оновлення парку спецтехніки; 
-   капітальний ремонт та реконструкція вулиць та доріг у населених пунктах 

області. 
 
Результати, які плануються досягти: 
-    підвищення якості житлово-комунальних послуг; 
-  ефективне управління та забезпечення беззбиткового функціонування галузі; 
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-  досягнення енергонезалежності у сфері надання житлово-комунальних 
послуг. 

 

Розвиток агропромислового комплексу в області 

Пріоритетними напрямками у сфері агропромислового розвитку  області є : 
-      розвиток  інфраструктури  аграрного  ринку; 
-     забезпечення дорадчого супроводу суб’єктів господарської діяльності всіх 

форм власності, що проводять діяльність у сільській місцевості;  
- сприяння забезпеченню кваліфікованими робітничими кадрами 

агроформувань області;  
-     підтримка розвитку галузі тваринництва, зокрема молочного скотарства, у 

приватному секторі. 
 
Заходи, які необхідно здійснити в 2018 та 2019 роках: 
-   сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, творення мережі 

місцевих заготівельно-збутових постачальницьких об’єднань сільськогосподарських 
товаровиробників всіх форм господарювання на кооперативних засадах 
(заготівельно-збутових кооперативів); 

-   створення системи оптових ринків сільськогосподарської продукції;  
-   забезпечення наукового супроводу сільськогосподарського виробництва; 
-   проведення навчальних семінарів; 
- надання консультативно-дорадчих послуг сільгосптоваровиробникам та 

сільському населенню; 
- сприяння участі агропромислових підприємств у виставкових заходах на 

місцевому та державному рівнях; 
-  проведення профорієнтації у сільських школах; 
-  надання дотації  за утримання телиць та нетелів, які народилися в результаті 

штучного осіменіння, вирощені і утримувалися до 2-річного віку (тварини віком від  
18 до 24 місяців); 

- надання дотації власникам особистих селянських господарств (далі 
власникам ОСГ), які утримують три і більше корів. 

 
Вжиття вказаних заходів дасть змогу досягти наступних результатів: 
- збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарствах; 
- підвищення рівня зайнятості сільського населення; 
- створення додаткових робочих місць;  
- збільшення виробництва молока; 
- збільшення виробництва нових видів продовольчих товарів; 
- впровадження нових інноваційних процесів; 
- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

 

3.3. Фінансування бюджету 

Фінансування спеціального фонду обласного бюджету в частині капітальних 
видатків буде здійснюватися за рахунок передачі коштів із загального фонду.  
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3.4. Кредитування бюджету 
 

Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам   

         Пріоритетними напрямками на прогнозний період у сфері кредитування 
відповідно до Цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 
«Власний дім»   є надання фінансово-кредитної підтримки індивідуальним сільським 
забудовникам, зокрема: 

 
- підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на 

селі; 
- впровадження державної політики розвитку сільських населених пунктів, 

спрямованої на підвищення рівня інженерного облаштування села; 
-   сприяння підвищенню рівня привабливості села; 

          - створення передумов для спорудження житлових будинків з надвірними 
підсобними приміщеннями і придбання  житла в сільській місцевості. 
 

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи: 
-    формування державним підприємством – Хмельницький обласний фонд 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ресурсів на реалізацію 
Програми за рахунок коштів, передбачених нормативними актами; 

- оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів, наданих 
сільським мешканцям області  на спорудження  житлових будинків з надвірними 
підсобними приміщеннями, добудову, придбання житла та спорудження інженерних 
мереж та інженерне облаштування житла і розвиток особистого селянського 
господарства; 

 

- контроль за цільовим використанням кредитних коштів. 
 

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

- поліпшення житлово-побутових умов сільських сімей;  
- інженерного облаштування сільських садиб, що значно підвищить соціальний 

рівень життя на селі, 
- забезпечення кредитною підтримкою, подальший розвиток індивідуального 

житлового будівництва на селі, добудову, реконструкцію існуючого житлового 
фонду та його інженерне облаштування, 

- підвищення привабливості  сільських населених пунктів області, 
- покращення інфраструктури села, соціально-демографічної ситуації на селі, 

підвищення економічної активності та збільшення доходів сільського населення. 
 

Надання довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам  

             
Пріоритетними напрямками на прогнозний період у сфері кредитування 

відповідно до Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки є 
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надання фінансово-кредитної підтримки  молоді Хмельниччини в частині 
поліпшення житлових умов, зокрема:  

 
- вирішення проблем з житлом для молоді через виконання державних 

програм, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2010-2017 роки; 

- забезпечення доступності для кожного громадянина соціальних послуг, які 
надаються органами державної виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування у галузі молодіжного житлового кредитування. 

- подолання демографічної кризи за рахунок покращення житлових умов 
молоді як фактора, що сприяє зростанню народжуваності дітей. 

 
У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи: 
- оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів, наданих 

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) 
житла; 

- контроль за цільовим використанням кредитних коштів. 
 

 
Основними результатами, яких планується досягти, є:  
- створення ефективних фінансових механізмів, які забезпечують економічну 

доступність житла для молодих сімей, підтримка незаможних громадян, в першу 
чергу молодих спеціалістів, у поліпшенні житлових умов, в тому числі за рахунок 
позабюджених джерел; 

- зменшення вартості будівництва житла для молоді та розвитку різних форм 
участі молоді в організації будівництва (придбання) житла; 

- розвиток системи молодіжних житлових комплексів та інших форм участі 
молоді в організації будівництва (придбання) житла; 

- збільшення обсягів молодіжного житлового будівництва  шляхом залучення 
додаткових коштів з обласного та районних бюджетів і матеріальних та фінансових 
ресурсів підприємств (організацій). 
 

 

Підтримка малого та середнього підприємництва  

Пріоритетними напрямками на прогнозний період для сфери надання 
фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва 
відповідно до Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва 
Хмельницької області є: 

- підтримка підприємницької ініціативи щодо започаткування власної справи, 
зокрема самозайнятості суб’єктів господарювання. 

- сприяння реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього 
підприємництва в пріоритетних напрямках діяльності. 

- створення сприятливого інвестиційного клімату. 
- сприяння розвитку ефективної інфраструктури підтримки підприємництва. 
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів від 

суб’єктів малого та середнього бізнесу. 
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 Заходи, які необхідно здійснити в рамках надання фінансово-кредитної 

підтримки в 2018 та 2019 роках: 
1. Проведення активної інформаційної компанії для виявлення потенційних 

претендентів на отримання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі шляхом: 
- розповсюдження інформаційних матеріалів про кредитні пропозиції 

суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів обласного 
бюджету; 

- висвітлення порядку надання фінансово-кредитної допомоги у ЗМІ; 
- проведення комплексних консультацій представників бізнес громади із 

залученням суб’єктів господарювання, які мають досвід отримання кредитних 
ресурсів через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій 
області тощо. 

2. Здійснення відбору інвестиційних проектів за критеріями, що відповідають 
пріоритетним напрямкам інвестування та свідчать про позитивну фінансову та 
податкову історію суб’єкта підприємництва. 

3. Проведення системних заходів з аналізу спроможності претендентів на 
отримання фінансово-кредитної підтримки забезпечити своєчасне і у повному обсязі 
повернення отриманих кредитних ресурсів та подальшого відстеження ефективності 
та цільового використання фінансової допомоги. 

 
Результати, які планується досягти: 
- збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва. 
- технічне та/або технологічне переоснащення виробництва суб’єктів, які 

реалізовують інвестиційні проекти в пріоритетних напрямках діяльності. 
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів від 

суб’єктів малого та середнього бізнесу. 
- збереження та/або збільшення кількості робочих місць (за умови, якщо 

технічне (технологічне) переоснащення не передбачає автоматизації ручної праці). 
 

4. Виконання інвестиційних програм (проектів) 
 

У прогнозному періоді планується продовжити комплекс робіт, направлених 
на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Хмельницької 
області. Переліки об’єктів, що фінансуватимуться у 2018-2019 роках за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій та інших субвенцій капітального характеру, будуть визначені 
Програмою соціально-економічного розвитку Хмельницької області на відповідний 
рік  після виділення зазначених коштів для області.  

 
5. Міжбюджетні відносини 

Система горизонтального вирівнювання податкоспроможності територіальних 
громад за закріпленими загальнодержавними податками  (податком на прибуток та 
податком на доходи фізичних осіб) залежно від рівня надходжень на одного жителя, 
яка була запроваджена з 2015 року, залишається актуальною і на 2018-2019 роки. 
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У цей період передбачається здійснити такі заходи: 

продовження роботи по середньостроковому бюджетному плануванню та 
програмно-цільовому методу на рівні місцевих бюджетів; 

удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, в 
тому числі запровадження прямих міжбюджетних трансфертів з об’єднаними 
територіальними громадами. 

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

підвищення бюджетної самостійності та фінансової незалежності місцевих 
бюджетів; 

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку країни та регіонів; 

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку регіонів. 
 
 
 

Інформація 
про хід виконання місцевих бюджетів 

Хмельницької області за 11 місяців 2016 року 
 

Зміни до бюджетного та податкового законодавства дозволили збільшити 
ресурс місцевих бюджетів та підвищили рівень їх фінансової забезпеченості. 

Так, за 11 місяців 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів області 
надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних 
трансфертів 3 219,4 млн.грн., що становить 111,0 % (+319,7 млн.грн.) до показників, 
затверджених місцевими радами на січень-листопад 2016 року. 

Усіма бюджетами міст обласного значення, бюджетами 19 районів, усіма 
бюджетами об'єднаних територіальних громад та обласним бюджетом забезпечено 
виконання доходів загального фонду до показників, затверджених місцевими радами 
на звітний період. 

 
Надходження доходів  загального фонду  бюджету області  за 11 місяців 2013-2016 років (млн.грн.) 

3 219,4

2 131,5

1 538,6 1 597,7

11 місяців 2013р. 11 місяців 2014р. 11 місяців 2015р. 11 місяців 2016р.

 

Найбільше перевиконання доходів відмічається в першу чергу по:  
бюджетах міст обласного значення +86,8 млн.грн (106,2%), зокрема: 

- м. Хмельницький +54,3 млн.грн.; 
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- м.Камянець-Подільський + 8,9 млн.грн.; 
- м.Шепетівка +8,7 млн.грн.; 

бюджетах об’єднаних територіальних громад +59,4 млн.грн. (113,4%), а саме: 
- Новоушицькій – 10,4 млн.грн.; 
- Розсошанській – 5,8 млн.грн.; 
- Волочиській , Старосинявській – по 4,5 млн.грн.; 
- Полонській – 4,1 млн.грн.; 
- Чорноострівська – 3,6 млн.грн.; 

районних бюджетах + 57,7 млн.грн. (117,3%) та обласному бюджету – 10,8 
млн.грн. (102,5%). 
 

Доходи загального фонду місцевих бюджетів області  зросли до січня-
листопада 2015 року на 1 087,9 млн.грн. або на 51,0 %. 

 

Усіма місцевими бюджетами досягнуто приросту надходжень до 
відповідного періоду минулого року.  

 
Досягнуто значного приросту надходжень до відповідного періоду минулого 

року по: податку та збору на доходи фізичних осіб – на 605,7 млн.грн. або на 52,1%;  
земельному податку та орендній платі - на 162,8 млн.грн. або на 54,3%; єдиному 
податку – на 162,5 млн.грн. або на 54,2%; акцизному податку з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  - на 133,6 млн.грн. або на 
74,6%. 

 
 

Структура доходів загального фонду  місцевих бюджетів області за джерелами 
 за січень-листопад 2016 року
 (млн.грн., %- питома вага)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

 Податок на нерухоме майно (180101, 180102, 180103,
180104)

Доходи від власності та підприємницької діяльності
(210000)

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(130100)

Податок на прибуток підприємств  (110200)

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів  (140400)

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності  (220000)

Земельний податок та орендна плата  (180105, 180106,
180107, 180109, 180108)

Єдиний податок (180500)

Податок та збір на доходи фізичних осіб (110100)

Фактичні надходження за  січень-листопад  2016 року

Фактичні надходження за  січень-листопад 2015 року

1162,1 (54,5%)

1767,8 (54,9%)

299,7 (14,1%)

462,2 (14,4%)

299,6 (14,1%)

462,4 (14,4%)

62,6 (2,9%)
78,3 (2,4%)

179,2 (8,4%)

312,8 (9,7%)

46,7 (2,2%)

21,2 (0,7%)

16,6 (0,8%)

22 (0,7%)

2,5 (0,1%)

18,2 (0,6%)

33 (1%)

14,8 (0,7%)

 
 

 

До загального фонду обласного бюджету за 11 місяців 2016 року надійшло 437,0 
млн. грн., виконання планових призначень склало 102,4% або додатково до 
обласного бюджету надійшло 10,8 млн.гривень.  
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Виконанння доходів загального фонду обласного бюджету  за 11 місяців 2016 року 

 Затверджено обласною радою на  11 місяців 2016 року Фактичні надходження за 11 місяців 2016 року

  426,2  млн.грн.

437  млн.грн.

102,4 %  10,8  млн.грн.

 

 

Виконання доходів загального фонду обласного бюджету за джерелами за січень-листопад 2016 року , 
млн.грн.

11,7

353,6

23,1 7,324,620,8

346,0

8,510,926,0

0,0

500,0

Податок та збір на доходи
фізичних осіб (110100)

Податок на прибуток підприємств 
(110200)

Адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційної

господарської діяльності  (220000)

Рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів

(130100)

Рентна плата за користування
надрами (130300)

Затверджено обласною радою на січень- листопад 2016 року Фактично надійшло за 11 місяців 2016 року

102,2% 7,6 млн.грн.

93,2% -0,8 млн.грн.

105,7% 1,4 млн.грн.
111,1% 2,3 млн.грн. 116,4% 1,2 млн.грн.

 

 

До січня-листопада 2015 року року доходи загального фонду обласного 
бюджету зросли на 37,5% або на 119,2 млн.гривень.  

 

У структурі доходів загального фонду обласного бюджету найбільшу питому 
вагу займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 80,9 %, податок на прибуток 
підприємств – 5,3%, адміністративні збри та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності – 5,9 %, рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів – 2,5 відсотка.  
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Структура доходів загального фонду обласного бюджету за джерелами 
 за січень-листопад  2016 року

 (млн.грн., %- питома вага)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Рентна плата за користування надрами
(130300)

Рентна плата за спеціальне використання
води  (130200)

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (130100)

Податок на прибуток підприємств  (110200)

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності 

(220000)

Податок та збір на доходи фізичних осіб
(110100)

Фактичні надходження за  січень-листопад  2015 року Фактичні надходження за  січень-листопад 2016 року

8,5 (1,9%)

6,8 (2,1%)

14,5 (3,3%)

9,3 (2,9%)

10 (3,1%)

10,9 (2,5%)

27,4 (8,6%)

23,1 (5,3%)

22,7 (7,1%)

26 (5,9%)

232,4 (73,1%)

353,6 (80,9%)

 

 

За оперативними даними з державного бюджету до місцевих бюджетів 
надійшло трансфертів в сумі 6 567,3 млн.грн., або 99,9 відсотка до плану на звітний 
період, в тому числі: 

 трансфертів на виконання власних повноважень – 3 238,3 млн.грн. або         
100,0 відсотків до плану на січень-листопад, з них: 

• базової дотації – 205,3 млн.грн.; 

• стабілізаційної дотації – 84,3 млн.грн.; 

• медичної субвенції – 1 510,5 млн.грн.; 

• освітньої субвенції – 1 438,2 млн.грн.; 

 субвенцій на виконання державних програм соціального захисту –         
3 055,6 млн.грн. або 99,9 відсотка до плану на звітний період; 

 інших субвенцій – 273,4 млн.гривень.  

 
Обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам зріс до 

відповідного періоду минулого року на 1 275,9 млн.грн. або на 24,1 відсотка. 
 
 
Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на :  

- виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, виплату 
стипендій; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються 
бюджетними установами; 

- фінансування видатків області на виплату пільг та житлових субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг  та придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу; 

- фінансування видатків області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам 
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та дітям, позбавленим батьківського піклування, які утримуються в дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 

- фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними 
установами своїх функцій та пріоритетних програм. 

 

 
 
Директор Департаменту фінансів 
Хмельницької облдержадміністрації                                            С.Пенюшкевич 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



грн.

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 511 517 200 499 206 300 12 310 900

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

462 078 800 462 078 800

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 434 434 200 434 434 200

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати

340 918 500 340 918 500

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами

44 839 200 44 839 200

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата

41 095 300 41 095 300

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

7 457 700 7 457 700

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми 
пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються 
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 
164.2 статті 164 Податкового кодексу

123 500 123 500

11020000 Податок на прибуток підприємств 27 644 600 27 644 600

11020200
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

62 000 62 000

11020300
Податок на прибуток підприємств, створених 
за участю іноземних інвесторів

5 463 500 5 463 500

11020500
Податок на прибуток іноземних юридичних 
осіб

678 900 678 900

11020900
Податок на прибуток організацій і 
підприємств споживчої кооперації, 
кооперативів та громадських об'єднань

57 400 57 400

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 21 341 300 21 341 300

11021100 Інші платники податку на прибуток 34 600 34 600

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, 
включаючи філіали аналогічних організацій, 
розташованих на території України, за 
винятком страхових організацій

6 900 6 900

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

37 127 500 37 127 500

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

11 886 900 11 886 900

Додаток № 1
до рішення обласної ради

"Про обласний бюджет на 2017 рік"
від _____________№___

Доходи обласного бюджету на 2017 рік

Спеціальний фонд

Всього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету



Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд

Всього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування

11 886 900 11 886 900

13020000 
Рентна плата за спеціальне використання 
води

16 540 600 16 540 600

13020100 

Рентна плата за спеціальне використання 
води (крім рентної плати за спеціальне 
використання води водних об'єктів місцевого 
значення)

14 687 600 14 687 600

13020300 
Рентна плата за спеціальне використання 
води для потреб гідроенергетики

502 500 502 500

13020400 
Надходження рентної  плати за спеціальне 
використання води від підприємств житлово-
комунального господарства

1 350 500 1 350 500

13030000 Рентна плата за користування надрами 8 700 000 8 700 000

13030100 
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

8 700 000 8 700 000

19010000 Екологічний податок 12 310 900 12 310 900

19010100
Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення

8 302 600 8 302 600

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

1 400 400 1 400 400

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини

2 607 900 2 607 900

20000000 Неподаткові надходження 169 301 380 28 062 610 141 238 770

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

27 552 610 27 552 610

22010000 
Плата за надання адміністративних 
послуг

24 972 610 24 972 610

22010500 
Плата за ліцензії на виробництво спирту 
етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

4 680 4 680

22010700 
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами

780 780

22011000 
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами 

5 000 000 5 000 000

22011100 
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами 

19 002 250 19 002 250

22011800 
Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

964 900 964 900

22080000
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 

2 500 000 2 500 000

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

2 500 000 2 500 000



Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд

Всього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), 
що надаються в користування на умовах 
оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, 
Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, місцевими 
радами 

80 000 80 000

24000000 Інші неподаткові надходження 630 000 510 000 120 000
24060300 Інші надходження 510 000 510 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

120 000 120 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 141 118 770 141 118 770

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством

106 425 223 106 425 223

25010100
Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

87 140 463 87 140 463

25010200
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

16 788 389 16 788 389

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 2 134 321 2 134 321

25010400
Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

362 050 362 050

25020000
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

34 693 547 34 693 547

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 8 281 300 8 281 300

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об'єктів 

26 412 247 26 412 247

Всього доходів загального та спеціального 
фондів

680 818 580 527 268 910 153 549 670

40000000 Офіційні трансферти 4 242 801 900 4 242 801 900
41000000 Від органів державного управління 4 242 801 900 4 242 801 900
41020000 Дотації 45 044 500 45 044 500
41020100 Базова дотація 45 044 500 45 044 500
41030000 Субвенції 4 197 757 400 4 197 757 400

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу

1 677 166 500 1 677 166 500

41030800

Субвенція  з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 

1 596 091 800 1 596 091 800



Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд

Всього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам нанадання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

93 299 200 93 299 200

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допомоги

4 572 400 4 572 400

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних 
матеріалів для закладів охорони здоров'я та 
лікарських засобів для інгаляційної анестезії 

575 100 575 100

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

182 625 000 182 625 000

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

625 214 300 625 214 300

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 

18 213 100 18 213 100

Всього доходів 4 923 620 480 4 770 070 810 153 549 670



(грн.)

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0 -284 600 284 600 284 600

208000
Фінансування за рахунок 

зміни залишків коштів 
бюджетів

0 -284 600 284 600 284 600

208100 На початок періода 0
208200 На кінець періода 0

208400

Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0 -284 600 284 600 284 600

Всього за типом 
кредитора

0 -284 600 284 600 284 600

600000
Фінансування за 

активними операціями
0 -284 600 284 600 284 600

602000
Зміни обсягів бюджетних 

коштів
0 -284 600 284 600 284 600

602100 На початок періода 0
602200 На кінець періода 0

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0 -284 600 284 600 284 600

Всього за типом 
боргового зобов`язання

0 -284 600 284 600 284 600

Всього

Додаток 2
до рішення обласної ради

"Про обласний бюджет на 2017 рік"

Фінансування обласного бюджету на 2017 рік 

Код
Найменування згідно з 

класифікацією фінансування 
бюджету

Спеціальний фонд
Загальний фонд

від                                   №_____



грн.

з них

 відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку 
видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0100000
Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний 
розпорядник)

12 269 300 12 269 300 4 466 500 2 358 300 0 434 600 150 000 0 0 284 600 284 600 12 703 900

0110000
Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)  
(відповідальний виконавець) 

12 269 300 12 269 300 4 466 500 2 358 300 0 434 600 150 000 0 0 284 600 284 600 12 703 900

0110170 0170 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної  ради 

10 799 100 10 799 100 4 466 500 2 358 300 434 600 150 000 284 600 284 600 11 233 700

0113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  500 000 500 000 0 500 000
0118600 8600 0133 Іншi  видатки 970 200 970 200 0 970 200

0800000
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА (головний розпорядник)

559 000 559 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 000

0810000
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА (відповідальний виконавець) 

559 000 559 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 000

0818600 8600 0133 Іншi  видатки 559 000 559 000 0 559 000
1000000 Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник) 373 992 400 373 992 400 166 485 300 32 396 900 0 36 682 020 35 563 340 2 968 353 941 900 1 118 680 0 410 674 420
1010000 Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець) 373 992 400 373 992 400 166 485 300 32 396 900 0 36 682 020 35 563 340 2 968 353 941 900 1 118 680 0 410 674 420

1011040 1040 0922
Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

40 653 000 40 653 000 17 900 400 5 235 600 352 036 340 036 66 000 9 200 12 000 41 005 036

1011060 1060 0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

10 294 500 10 294 500 5 128 100 873 800 45 000 45 000 3 500 10 339 500

1011070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку 

90 380 200 90 380 200 51 079 600 6 364 800 90 195 83 905 1 500 6 290 90 470 395

1011080 1080 0922

Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням 
окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в 
галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, 
ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

56 478 000 56 478 000 22 924 200 6 228 400 438 700 438 700 36 000 56 916 700

1011090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

22 310 000 22 310 000 13 997 600 2 933 100 869 000 839 000 242 000 85 400 30 000 23 179 000

1011100 1100 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти 

83 784 800 83 784 800 43 096 000 8 989 000 10 867 039 9 989 139 2 170 853 594 700 877 900 94 651 839

1011130 1130 0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів 
акредитації 

45 657 700 45 657 700 22 986 800 22 836 800 150 000 68 644 500

1011140 1140 0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами 
післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації) 

12 965 300 12 965 300 9 185 200 660 000 238 250 200 760 78 000 13 100 37 490 13 203 550

1011170 1170 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти 

50 000 50 000 0 50 000

1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 847 100 847 100 629 700 23 900 50 000 45 000 10 000 5 000 897 100
1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти 3 916 800 3 916 800 1 757 200 1 082 400 745 000 745 000 400 000 200 000 4 661 800

1013160 3160 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4 624 700 4 624 700 0 4 624 700

1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 844 700 844 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844 700

1015011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

844 700 844 700 0 844 700

1015020 5020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту  1 185 600 1 185 600 787 300 5 900 0 0 0 0 0 0 0 1 185 600

Код типової 
програмно 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

(КТПКВК)

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету 
(КФКВКБ)

Всього
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Розподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КПКВК)

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 
розвиткуоплата праці

Разом

Найменування головного розпорядника

бюджет 
розвитку

з них

Всього

Додаток 3
до рішення обласної ради 

"Про обласний бюджет на 2017 рік"
від _____________№____ 

видатки 
споживання

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1



з них

 відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Код типової 
програмно 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

(КТПКВК)

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету 
(КФКВКБ)

Всього
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КПКВК)

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 
розвиткуоплата праці

Разом

Найменування головного розпорядника

бюджет 
розвитку

з них

Всього
видатки 

споживання

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1015022 5022 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1 185 600 1 185 600 787 300 5 900 0 1 185 600

1400000 Департамент  охорони здоров’я ОДА (головний розпорядник) 752 688 758 752 688 758 374 057 700 56 633 450 0 39 962 400 27 261 210 3 361 300 791 700 12 701 190 0 792 651 158

1410000
Департамент  охорони здоров’я ОДА (відповідальний 
виконавець) 

752 688 758 752 688 758 374 057 700 56 633 450 0 39 962 400 27 261 210 3 361 300 791 700 12 701 190 0 792 651 158

1411120 1120 0941
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів 
акредитації 

34 577 200 34 577 200 18 597 100 18 217 100 380 000 53 174 300

1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 175 351 800 175 351 800 73 341 800 12 604 820 2 192 660 2 192 660 671 400 56 800 0 177 544 460
1412030 2030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 271 576 900 271 576 900 142 270 000 31 743 300 2 230 150 2 070 150 371 100 349 600 160 000 273 807 050
1412060 2060 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 7 362 000 7 362 000 3 670 500 817 200 0 0 7 362 000

1412070 2070 0734
Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними 
захворюваннями (крім туберкульозу)

14 893 500 14 893 500 7 639 600 2 263 600 38 200 38 200 0 14 931 700

1412090 2090 0761
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування

12 889 200 12 889 200 7 156 000 1 690 600 0 0 12 889 200

1412100 2100 0762 Створення банків крові та її компонентів 14 059 700 14 059 700 7 558 500 1 479 300 150 000 93 500 56 500 14 209 700
1412110 2110 0724 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню 139 466 300 139 466 300 94 993 600 2 776 200 118 000 118 000 0 139 584 300

1412130 2130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 11 917 200 11 917 200 7 814 000 623 000 251 000 234 000 118 000 6 000 17 000 12 168 200

1412140 2140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню 6 980 700 6 980 700 4 703 900 387 200 4 361 500 4 211 500 2 192 000 378 800 150 000 11 342 200

1412170 2170 0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі 
охорони здоров'я 

1 007 100 1 007 100 678 800 50 800 0 0 1 007 100

1412190 2190 0763 Проведення належної медико-соціальної  експертизи (МСЕК) 6 352 800 6 352 800 4 569 800 377 600 0 0 6 352 800

1412200 2200 0763
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним 
ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування

513 700 513 700 403 500 7 570 0 513 700

1412212 2212 0763 Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 0 0 0
1412210 2210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 24 972 100 24 972 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 972 100

1412214 2214 0763
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

24 972 100 24 972 100 0 24 972 100

1412215 2215 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 0 0 0
1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 29 541 858 29 541 858 18 306 000 1 769 700 86 100 86 100 8 800 500 0 29 627 958
1414060 4060 0824 Бібліотеки 1 226 700 1 226 700 951 700 42 560 0 1 226 700

1419110 9110 0511
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 
(Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)

0 11 937 690 11 937 690 11 937 690

1500000
Департамент  соціального захисту населення ОДА (головний 
розпорядник) 

81 042 900 81 042 900 41 536 400 12 323 700 0 36 983 800 33 567 800 205 400 46 700 3 416 000 0 118 026 700

1510000
Департамент  соціального захисту населення ОДА 
(відповідальний виконавець)  

81 042 900 81 042 900 41 536 400 12 323 700 0 36 983 800 33 567 800 205 400 46 700 3 416 000 0 118 026 700

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1 914 000 1 914 000 6 258 700 3 887 500 205 400 19 700 2 371 200 8 172 700

1513100 3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

76 266 800 76 266 800 39 735 900 12 211 900 0 30 725 100 29 680 300 0 27 000 1 044 800 0 106 991 900

1513101 3101 1010
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 
наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку

4 527 700 4 527 700 2 512 400 839 200 1 206 100 1 126 100 5 000 80 000 5 733 800

1513102 3102 1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 
наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя 
через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби

71 739 100 71 739 100 37 223 500 11 372 700 29 519 000 28 554 200 22 000 964 800 101 258 100

1513200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000

1513202 3202 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

400 000 400 000 0 400 000

1513220 3220 1090
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій

2 045 200 2 045 200 1 483 700 96 700 0 2 045 200

1513300 3300 1090 Інші установи та заклади 416 900 416 900 316 800 15 100 0 416 900
1100000 Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник) 24 307 200 24 307 200 7 046 400 947 900 0 205 000 205 000 0 0 0 0 24 512 200
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1110000 Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець) 24 307 200 24 307 200 7 046 400 947 900 0 205 000 205 000 0 0 0 0 24 512 200

1113110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 512 400 512 400 275 700 49 400 0 0 0 0 0 0 0 512 400

1113111 3111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились в складних життєвих обставинах

512 400 512 400 275 700 49 400 0 512 400

1113130 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 977 400 977 400 628 900 55 000 0 0 0 0 0 0 0 977 400

1113131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 926 800 926 800 628 900 55 000 0 926 800

1113132 3132 1040
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

50 600 50 600 0 50 600

1113140 3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді 200 000 200 000 0 200 000
1113500 3500 1040 Інші видатки 2 978 400 2 978 400 1 239 200 710 500 205 000 205 000 3 183 400
1115100 5100 0810 Інші видатки 1 037 000 1 037 000 0 1 037 000
1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 8 451 600 8 451 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 451 600

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

6 534 600 6 534 600 0 6 534 600

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

1 917 000 1 917 000 0 1 917 000

1115020 5020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту  7 100 100 7 100 100 3 364 900 101 400 0 0 0 0 0 0 0 7 100 100

1115021 5021 0810
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами 
вищої спортивної майстерності

3 058 200 3 058 200 1 804 700 65 600 0 3 058 200

1115022 5022 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2 636 500 2 636 500 1 560 200 35 800 0 2 636 500

1115023 5023 0810
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств  

1 405 400 1 405 400 0 1 405 400

1115033 5033 0810
Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-
спортивних товариств

635 200 635 200 0 635 200

1115040 5040
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи 
серед інвалідів

1 794 400 1 794 400 1 209 500 14 800 0 0 0 0 0 0 0 1 794 400

1115041 5041 0810 Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл 1 616 200 1 616 200 1 209 500 14 800 0 1 616 200

1115042 5042 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з 
інвалідного спорту 

178 200 178 200 0 178 200

1115060 5060 0810
Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з 
фізичної культури

620 700 620 700 328 200 16 800 0 620 700

2000000 Служба у справах дітей ОДА  (головний розпорядник) 5 166 500 5 166 500 2 030 700 569 300 0 40 000 40 000 0 0 0 0 5 206 500
2010000 Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець) 5 166 500 5 166 500 2 030 700 569 300 0 40 000 40 000 0 0 0 0 5 206 500
2013110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 166 500 5 166 500 2 030 700 569 300 0 40 000 40 000 0 0 0 0 5 206 500

2013111 3111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах

4 631 000 4 631 000 2 030 700 569 300 40 000 40 000 4 671 000

2013112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту

535 500 535 500 0 535 500

2400000
Управління культури, національностей, релігій та туризму 
ОДА (головний розпорядник)

87 746 100 87 746 100 16 474 800 2 021 100 0 2 223 580 2 126 480 450 000 73 800 97 100 0 89 969 680

2410000
Управління культури, національностей, релігій та туризму 
ОДА  (відповідальний виконавець)

87 746 100 87 746 100 16 474 800 2 021 100 0 2 223 580 2 126 480 450 000 73 800 97 100 0 89 969 680

2411120 1120 0941
Підготовка кадрів вищими навчальними  закладами I і II рівнів 
акредитації 

28 419 000 28 419 000 1 188 280 1 188 280 29 607 280

2414020 4020 0821 Театри 16 995 500 16 995 500 0 0 16 995 500

2414030 4030 0822
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи 

18 079 800 18 079 800 0 18 079 800

2414060 4060 0824 Бібліотеки 12 193 000 12 193 000 8 930 000 886 100 210 100 158 000 61 400 15 350 52 100 12 403 100
2414070 4070 0824 Музеї і виставки 6 048 700 6 048 700 4 029 000 733 900 197 500 166 500 48 400 9 000 31 000 6 246 200
2414080 4080 0827 Заповідники 1 891 500 1 891 500 1 319 600 220 900 527 500 513 500 305 200 36 300 14 000 2 419 000
2414200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 4 118 600 4 118 600 2 196 200 180 200 100 200 100 200 35 000 13 150 4 218 800

5300000
Департамент агропромислового розвитку ОДА (головний 
розпорядник)

44 057 900 44 057 900 36 715 000 0 0 36 809 660 34 980 300 19 142 800 1 967 160 1 829 360 0 80 867 560

5310000
Департамент агропромислового розвитку ОДА (відповідальний 
виконавець)

44 057 900 44 057 900 36 715 000 0 0 36 809 660 34 980 300 19 142 800 1 967 160 1 829 360 0 80 867 560
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5317340 7340 0421
Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-
профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій

44 057 900 44 057 900 36 715 000 36 809 660 34 980 300 19 142 800 1 967 160 1 829 360 80 867 560

6000000
Департамент екології та природних ресурсів ОДА (головний 
розпорядник)

0 0 0 0 0 493 210 493 210 0 0 0 0 493 210

6010000
Департамент екології та природних ресурсів ОДА 
(відповідальний виконавець)

0 0 0 0 0 493 210 493 210 0 0 0 0 493 210

6019140 9140 0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 
середовища (Обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища)

0 10 450 10 450 10 450

6019150 9150 0520
Збереження природно-заповідного фонду (Обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища)

0 482 760 482 760 482 760

7600000 Департамент фінансів ОДА  (головний розпорядник) 3 387 656 152 3 387 656 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 387 656 152
7610000 Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець) 3 387 656 152 3 387 656 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 387 656 152

7618260 8260 0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 
та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу

1 677 166 500 1 677 166 500 0 1 677 166 500

7618320 8320 0180

Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

1 596 091 800 1 596 091 800 0 1 596 091 800

7618340 8340 0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам нанадання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

93 299 200 93 299 200 0 93 299 200

7618480 8480 0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною" 

18 213 100 18 213 100 0 18 213 100

7618800 8800 0180 Інші субвенції 2 385 552 2 385 552 0 2 385 552
7610000 Загальнообласні видатки 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000

7618010 8010 0133 Резервний фонд 500 000 500 000 0 0 0 500 000

Всього видатків 4 769 486 210 4 769 486 210 648 812 800 107 250 650 0 153 834 270 134 387 340 26 127 853 3 821 260 19 446 930 284 600 4 923 320 480

4



грн.

Найменування головного розпорядника

з них з них з них

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

4700000
Управління регіонального розвитку  та 

будівництва ОДА (головний 
розпорядник)

0 510 000 0 510 000 0 -510 000 0 -510 000 0 0 0 0

4710000
Управління регіонального розвитку та 

будівництва ОДА 
(відповідальний виконавець) 

0 510 000 0 510 000 0 -510 000 0 -510 000 0 0 0 0

4718100 8100
Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

0 510 000 0 510 000 0 -510 000 0 -510 000 0 0 0 0

4718103 8103 1060
Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

160 000 160 000 0 0 160 000 0 160 000

4718104 8104 1060
Повернення коштів, наданих для 
кредитування громадян на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

0 -160 000 -160 000 0 -160 000 0 -160 000

4718106 8106 1060
Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам

350 000 350 000 0 0 350 000 0 350 000

4718107 8107 1060
Повернення коштів, наданих для 
кредитування індивідуальних сільських 
забудовників

0 -350 000 -350 000 0 -350 000 0 -350 000

7300000
Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури ОДА 
(головний розпорядник)

0 742 000 0 742 000 0 -742 000 0 -742 000 0 0 0 0

7310000
Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури ОДА 
(відповідальний виконавець) 

0 742 000 0 742 000 0 -742 000 0 -742 000 0 0 0 0

7317450 7450 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

742 000 742 000 -742 000 -742 000 0 0 0 0

Cпеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

РАЗОМ

Код типової 
програмно 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

(КТПКВК)

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Надання кредитів

Cпеціальний 
фонд

від                                   №____ 

 відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою (ТПКВКМБ)

Додаток 4
до рішення обласної ради

"Про обласний бюджет на 2017 рік"

РАЗОМ
Загальний 

фонд

Кредитування - всьогоПовернення кредитів

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету на 2017 рік 

РАЗОМ
Cпеціальний 

фонд



Найменування головного розпорядника

з них з них з них

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

Cпеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

РАЗОМ

Код типової 
програмно 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

(КТПКВК)

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Надання кредитів

Cпеціальний 
фонд

 відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою (ТПКВКМБ)
РАЗОМ

Загальний 
фонд

Кредитування - всьогоПовернення кредитів

РАЗОМ
Cпеціальний 

фонд

1000000
Департамент освіти і науки ОДА 

(головний розпорядник)
300 000 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 0 0 300 000

1011000
Департамент освіти і науки ОДА 

(відповідальний виконавець) 
300 000 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 0 0 300 000

1011220 1220 0990 Інші освітні програми 300 000 300 000 300 000 0 0 300 000

Всього 300 000 1 252 000 0 1 552 000 0 -1 252 000 0 -1 252 000 300 000 0 0 300 000



 (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22201000000 м. Хмельницький 266 601 155 252 423 942 28 693 744 840 519 798 630
22202000000 м. Кам.-Подільський 105 025 310 116 937 596 217 673 380 530 222 561 109
22203000000 м. Нетішин 40 046 614 9 346 153 246 837 258 190 49 897 794
22204000000 м. Славута 45 182 510 49 555 724 1 465 882 293 820 96 497 936
22205000000 м. Старокостянтинів 44 441 307 73 802 761 105 354 478 580 118 828 002
22206000000 м. Шепетівка 60 370 448 90 581 377 1 352 694 530 910 152 835 429
22301000000 Білогірський 39 029 121 35 938 174 3 664 865 792 900 79 425 060
22302000000 Віньковецький 31 460 249 38 898 728 2 915 387 847 320 74 121 684
22303000000 Волочиський 59 355 535 81 203 231 1 194 157 1 505 900 143 258 823
22304000000 Городоцький 69 495 771 53 084 406 2 384 816 1 110 630 126 075 623
22305000000 Деражнянський 49 577 697 25 339 226 4 219 773 260 780 79 397 476
22306000000 Дунаєвецький 93 836 490 91 983 704 7 530 235 1 811 610 195 162 039
22307000000 Ізяславський 59 931 108 39 559 288 10 779 229 395 210 110 664 835
22308000000 Кам'янець-Подільський 99 041 208 71 465 694 12 557 750 1 631 610 184 696 262
22309000000 Красилівський 79 145 202 92 737 314 1 696 454 920 500 174 499 470
22310000000 Летичівський 41 774 780 23 744 651 6 195 320 1 258 230 72 972 981
22311000000 Новоушицький 41 166 604 29 967 882 3 940 450 607 970 75 682 906
22312000000 Полонський 85 252 113 61 854 184 5 507 499 594 690 153 208 486
22313000000 Славутський 49 085 660 17 621 946 7 159 037 155 080 74 021 723
22314000000 Старокостянтинівський 41 041 827 43 932 694 4 226 890 467 200 89 668 611
22315000000 Старосинявський 28 056 639 29 185 005 1 284 510 251 730 58 777 884
22316000000 Теофіпольський 37 902 721 58 725 040 588 396 334 930 97 551 087
22317000000 Хмельницький 63 208 383 67 742 701 1 544 727 485 860 132 981 671
22318000000 Чемеровецький 45 010 896 61 844 143 2 943 590 862 780 110 661 409
22319000000 Шепетівський 55 090 464 38 689 911 7 538 840 172 320 101 491 535
22320000000 Ярмолинецький 47 036 688 39 926 325 2 010 142 1 058 980 90 032 135

Разом по бюджетах міст та 
районів

1 677 166 500 1 596 091 800 93 299 200 18 213 100 3 384 770 600

22100000000 Обласний бюджет 575 100 4 572 400 182 625 000 625 214 300 812 986 800

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України

місцевим бюджетам на 2017 рік

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці

виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-

інвалідам, тимчасової 
державної допомоги 
дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами 

І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу 

надання  пільг  та  
житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання  

твердого  та  
рідкого  пічного  

побутового   
палива і 

скрапленого газу

надання пільг та житлових 
субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 

природного газу,  послуг 
тепло-, водопостачання і 

водовідведення,  квартирної  
плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 
територій),  вивезення 
побутового сміття  та  

рідких 

Субвенція загального фонду на:

Разом: Код бюджету

Освітня 
субвенція     

з державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам

Медична 
субвенція    

з державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам

Додаток 5
до рішення обласної ради

"Про обласний бюджет на 2017 рік"
від_____________ №_____

на виплату державної 
соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування, грошового 
забезпечення батькам-

вихователям і прийомним 
батькам за надання 
соціальних послуг у 
дитячих будинках 
сімейного типу та 

прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять 

за дитиною" 

придбання 
витратних 

матеріалів для 
закладів 
охорони 

здоров'я та 
лікарських 
засобів для 
інгаляційної 

анестезії 

придбання 
медикаментів 

та виробів 
медичного 

призначення 
для 

забезпечення 
швидкої 
медичної 
допомоги

С у б в е н ц і ї з державного бюджету



1 677 166 500 1 596 091 800 93 299 200 18 213 100 575 100 4 572 400 182 625 000 625 214 300 4 197 757 400Всього по області



(грн.)

 відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою (ТПКВКМБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
Хмельницька обласна рада (Апарат 

обласної ради) (головний 
розпорядник)

284 600,0

0110000
Хмельницька обласна рада (Апарат 

обласної ради) (відповідальний 
виконавець)

284 600,0

0110170 0170 0111
Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної  ради

Капітальні видатки 284 600,0

Всього видатків 284 600,0

Найменування головного розпорядникаКод 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

(ПКВКМБ)

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету   
(ФКВКБ)

Додаток 6
до рішення обласної ради

"Про обласний бюджет на 2017 рік"

від _____________№_____

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Назва об’єктів відповідно  до проектно-
кошторисної документації; тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Разом видатків 
на поточний рік 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки 

Код Типової 
програмної 

класифікаці1 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

(ТПКВКМБ)



грн.

Назва головного розпорядника коштів 

 відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напрямку 
видатків згідно з типовою відомчою 

(ТПКВКМБ)

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000
Хмельницька обласна рада 

(Апарат обласної ради) (головний 
розпорядник)

500 000 0 500 000

0110000
Хмельницька обласна рада 

(Апарат обласної ради) 
(відповідальний виконавець)

500 000 0 500 000

0113400 3400 1090
Інші видатки  на соціальний захист 

населення  

Обласна комплексна програма 
соціального захисту населення на 2016 - 

2020 роки
500 000 0 500 000

Всього 500 000 0 500 000

0800000

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА (головний 
розпорядник)

559 000 0 559 000

0810000

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА 
(відповідальний виконавець) 

559 000 0 559 000

0818600 8600 0133 Інші видатки

Програма підвищення ефективності 
виконання повноважень органами 
виконавчої влади щодо реалізації 

державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2016 - 2019 роки

433 000 0 433 000

0818600 8600 0133 Інші видатки
Обласна програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 2013 - 

2017 роки
126 000 0 126 000

Всього 559 000 0 559 000

1000000
Департамент освіти і науки ОДА 

(головний розпорядник)
8 841 500 745 000 9 586 500

1010000
Департамент освіти і науки ОДА 

(відповідальний виконавець)
8 841 500 745 000 9 586 500

1013160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Обласна цільова соціальна програма  
оздоровлення та відпочинку дітей на 

період до 2018 року
4 624 700 0 4 624 700

1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти 3 916 800 745 000 4 661 800

1011220 1220 0990 Інші освітні програми 300 000 300 000

Всього 8 841 500 745 000 9 586 500

1100000
Управління молоді та спорту 
ОДА (головний розпорядник)

3 599 100 0 3 599 100

1110000
Управління   молоді та спорту 
ОДА (відповідальний 
виконавець) 

3 599 100 0 3 599 100

1113500 3500 1040 Інші видатки

Обласна програма подальшого 
вдосконалення соціальної роботи центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
у Хмельницькій області на 2013-2017 роки

2 978 400 2 978 400

1115060 5060 0810
Утримання центрів "Спорт для всіх" 
та проведення заходів з фізичної 
культури

Обласна цільова програма розвитку 
фізичної культури і спорту на 2012-2017 

роки
620 700 620 700

Всього 3 599 100 0 3 599 100

1400000
Департамент охорони здоров'я 
ОДА (головний розпорядник)

41 776 858 11 937 690 53 714 548

1410000
Департамент охорони здоров'я 
ОДА (відповідальний 
виконавець)

41 776 858 11 937 690 53 714 548

1419110 9110 0511

Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів 
(Обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища)

Програма охорони навколишнього 
природного середовища Хмельницької 

області на 2016-2020 роки
0 11 937 690 11 937 690

1412010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню

39 172 600 0 39 172 600

1412220 2220 0763
Інші заходи в галузі охорони 
здоров’я 

1 864 258 0 1 864 258

1412220 2220 0763

Інші заходи в галузі охорони 
здоров’я 

Обласна програма соціальної підтримки 
осіб, які беруть (брали) участь в 
антитерористичній операції та членів їх 
сімей, які зареєстровані у Хмельницькій 
області

740 000 0 740 000

обласного бюджету у 2017 році

Додаток 7
до рішення обласної ради

"Про  обласний бюджет на 2017 рік"

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

Разом загальний 
та спеціальний 

фонди

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету   
(ФКВКБ)

від _____________№_____

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів 

(ПКВКМБ)

Код Типової 
програмної 

класифікаці1 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

(ТПКВКМБ)

Найменування обласної (регіональної) 
програми

Програма централізованого забезпечення 
медичних закладів дороговартісним 

медичним обладнанням, медикаментами 
та виробами медичного призначення на 

2016- 2018 роки

Обласна програма розвитку освіти 
Хмельницької області на 2016-2020 роки 



Назва головного розпорядника коштів 

 відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напрямку 
видатків згідно з типовою відомчою 

(ТПКВКМБ)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Разом загальний 
та спеціальний 

фонди

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету   
(ФКВКБ)

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів 

(ПКВКМБ)

Код Типової 
програмної 

класифікаці1 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

(ТПКВКМБ)

Найменування обласної (регіональної) 
програми

Всього 41 776 858 11 937 690 53 714 548

1500000
Департамент  соціального захисту 
населення ОДА (головний 
розпорядник) 

2 730 900 0 2 730 900

1510000
Департамент  соціального захисту 
населення ОДА (відповідальний 
виконавець)  

2 730 900 0 2 730 900

Обласна комплексна програма 
соціального захисту населення на 2016- 

2020 роки
1 834 000 1 834 000

Програма забезпечення безперешкодного 
доступу людей з обмеженими фізичними 
можливостями та інших маломобільних 
груп населення до об`єктів житлового і 

громадського призначення на 2012 -2017 
роки

80 000 80 000

1513202 3202 1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів 
і ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

Обласна комплексна програма 
соціального захисту населення на 2016- 

2020 роки
400 000 400 000

1513300 3300 1090 Інші установи та заклади
Програма діяльності Хмельницького 

обласного контактного центру
416 900 416 900

Всього 2 730 900 0 2 730 900

2400000

Управління культури, 
національностей, релігій та 
туризму ОДА  (головний 
розпорядник)

2 077 900 0 2 077 900

2410000

Управління культури, 
національностей, релігій та 
туризму ОДА  (відповідальний 
виконавець)

2 077 900 0 2 077 900

2414200 4200 0829
Інші культурно-освітні заклади та 
заходи

Обласна програма розвитку культури і 
духовності на період до 2017 року

2 077 900 2 077 900

Всього 2 077 900 0 2 077 900

4700000
Управління регіонального
розвитку та будівництва ОДА
(головний розпорядник)

0 510 000 510 000

4710000
Управління регіонального
розвитку та будівництва ОДА
(відповідальний виконавець) 

0 510 000 510 000

4718100 8100

Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

0 510 000 510 000

4718103 8103 1060

Надання пільгового 
довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 
житла

Обласна програма забезпечення молоді 
житлом на 2013 - 2017 р.р.

160 000 160 000

4718106 8106 1060
Надання державного пільгового 
кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам

Цільова регіональна програма підтримки 
індивідуального житлового будівництва 

на селі та поліпшення житлово-побутових 
умов сільського населення "Власний дім" 

на 2012-2020 роки

350 000 350 000

Всього 0 510 000 510 000

6000000
Департамент екології та 
природних ресурсів ОДА 
(головний розпорядник)

0 493 210 493 210

6010000
Департамент екології та 
природних ресурсів ОДА 
(відповідальний виконавець)

0 493 210 493 210

6019140 9140 0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища (Обласний фонд 

охорони навколишнього 
природного середовища)

0 10 450 10 450

6019150 9150 0520

Збереження природно-заповідного 
фонду (Обласний фонд охорони 

навколишнього природного 
середовища)

0 482 760 482 760

Всього 0 493 210 493 210

1090
Інші видатки на соціальний 

захист населення
1513400 3400

Програма охорони навколишнього 
природного середовища Хмельницької 

області на 2016-2020 роки

73 771 15813 685 900РАЗОМ 60 085 258



(грн.)

 пільгове медичне 
обслуговування громадян, 

які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

 компенсаційні виплати 
інвалідам на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на 
транспортне   обслуговування 

 встановлення 
телефонів інвалідам І 

і ІІ груп

 поховання учасників 
бойових дій та інвалідів 

війни

1 2 3 4 5 6 7

22201000000 м. Хмельницький 162 155 216 502 588 241 110 620 355

22202000000 м. Кам.-Подільський 35 562 38 318 168 60 630 134 678

22203000000 м. Нетішин 97 517 21 569 84 12 690 131 860

22204000000 м. Славута 22 814 28 189 84 26 790 77 877

22205000000 м. Старокостянтинів 18 788 24 613 336 46 530 90 267

22206000000 м. Шепетівка 25 721 35 728 0 33 840 95 289

22301000000 Білогірський 6 263 13 200 0 14 100 33 563

22302000000 Віньковецький 4 697 21 595 0 12 690 38 982

22303000000 Волочиський 11 183 18 460 0 32 430 62 073

22304000000 Городоцький 8 276 39 354 336 21 150 69 116

22305000000 Деражнянський 7 157 34 808 0 16 920 58 885

22306000000 Дунаевецький 22 814 68 657 0 28 200 119 671

22307000000 Ізяславський 19 459 30 676 0 33 840 83 975

22308000000 Кам'янець-Подільський 26 169 37 632 0 33 840 97 641

22309000000 Красилівський 21 695 43 046 0 23 970 88 711

22310000000 Летичівський 6 039 24 160 0 16 920 47 119

22311000000 Новоушицький 6 263 19 626 0 14 100 39 989

22312000000 Полонський 19 682 39 808 0 19 740 79 230

22313000000 Славутський 6 934 14 884 0 15 510 37 328

22314000000 Старокостянтинівський 8 276 11 594 0 16 920 36 790

22315000000 Старосинявський 1 789 8 861 0 12 690 23 340

22316000000 Теофіпольський 9 841 12 073 168 14 100 36 182

22317000000 Хмельницький 16 104 23 680 0 36 660 76 444

22318000000 Чемеровецький 46 969 37 463 0 22 560 106 992

22319000000 Шепетівський 6 263 15 934 0 21 150 43 347

22320000000 Ярмолинецький 10 959 19 509 0 25 380 55 848

Всього по області 629 389 899 939 1 764 854 460 2 385 552

Додаток 8
до рішення обласної ради

"Про обласний бюджет на 2017 рік"

від_____________ №_____

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік

Разом

Субвенція загального фонду на:

С у б в е н ц і ї з обласного бюджету
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