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 Про  проект рішення сесії обласної ради 
 «Про внесення змін до обласного бюджету 
 Хмельницької області на  2019 рік» 
 
 
 На підставі частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, 
керуючись статтями 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”: 
 1. Внести такі зміни до проекту рішення сесії обласної ради «Про 
внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на  2019 рік»: 
 1.1. Збільшити бюджетні призначення на: 

придбання ангіографічного обладнання для обласного кардіологічного 
диспансеру (співфінансування) на суму 11 538,0 тис грн; 

коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
будівель Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по 
вул.Володимирська, 85 в м. Хмельницький», друга черга на суму 1600,0 тис 
грн; 

капітальний ремонт палат, підсобних приміщень, коридорів, тощо (у 
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) відділення 
нейрохірургії обласної лікарні на суму 1500,0 тис гривень. 

1.2. Зменшити бюджетні призначення, передбачені проектом рішення на 
продовження робіт по благоустрою території обласної лікарні, на суму 1500,0 
тис гривень. 
 2. Схвалити проект рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік» і подати його обласній 
раді для розгляду та затвердження в установленому порядку. 
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  
заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків. 
 
 
 
 Голова адміністрації                                                  В.Лозовий 



(грн)

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 910 805 250 901 705 850 9 099 400

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

873 344 950 873 344 950

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 822 641 850 822 641 850

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

663 465 720 663 465 720

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

67 894 850 67 894 850

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

81 231 280 81 231 280

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

10 050 000 10 050 000

11020000 Податок на прибуток підприємств 50 703 100 50 703 100

11020200
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

719 100 719 100

11020300
Податок на прибуток підприємств, створених 
за участю іноземних інвесторів

7 391 010 7 391 010

11020500
Податок на прибуток іноземних юридичних 
осіб

1 651 660 1 651 660

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

59 070 59 070

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 40 846 180 40 846 180

11021100 Інші платники податку на прибуток 29 970 29 970

11021600

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

6 110 6 110

Додаток 1
до рішення обласної ради

"Про внесення змін до обласного бюджету 
Хмельницької області 

на 2019 рік"

від __________2019 року №_____

Доходи обласного бюджету на 2019 рік

Спеціальний фонд

Усього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету



Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд

Усього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

28 360 900 28 360 900

13020000
 

Рентна плата за спеціальне використання 
води

17 898 800 17 898 800

13020100
 

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

14 883 000 14 883 000

13020300
 

Рентна плата за спеціальне використання води 
для потреб гідроенергетики

746 200 746 200

13020400
 

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

2 269 600 2 269 600

13030000
 

Рентна плата за користування надрами 10 462 100 10 462 100

13030100
 

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

10 462 100 10 462 100

19000000 Інші податки та збори 9 099 400 9 099 400

19010000 Екологічний податок 9 099 400 9 099 400

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

6 669 400 6 669 400

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

1 060 000 1 060 000

19010300

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

1 370 000 1 370 000

20000000 Неподаткові надходження 159 652 385 27 874 600 131 777 785

21000000
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

26 000 26 000

21110000
Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва

26 000 26 000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

26 974 600 26 974 600

22010000
 

Плата за надання адміністративних послуг 24 853 500 24 853 500

22010500
 

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

5 460 5 460

22010700
 

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

780 780



Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд

Усього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

22011000
 

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

4 000 000 4 000 000

22011100
 

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

20 000 000 20 000 000

22011800
 

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

847 260 847 260

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

2 000 000 2 000 000

22080400

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

2 000 000 2 000 000

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 

121 100 121 100

24000000 Інші неподаткові надходження 1 030 000 900 000 130 000

24060300 Інші надходження 900 000 900 000

24062100

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

130 000 130 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 131 621 785 131 621 785

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

95 676 016 95 676 016

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

65 168 296 65 168 296

25010200
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

27 475 156 27 475 156

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 2 623 626 2 623 626

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

408 938 408 938

25020000
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

35 945 769 35 945 769

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 2 938 700 2 938 700

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 

33 007 069 33 007 069



Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд

Усього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

Всього доходів загального та спеціального 
фондів

1 070 457 635 929 580 450 140 877 185



Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд

Усього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

40000000 Офіційні трансферти 6 455 806 200 5 887 491 900 568 314 300

41000000 Від органів державного управління 6 455 806 200 5 887 491 900 568 314 300

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

650 576 100 650 576 100

41020100 Базова дотація 52 985 800 52 985 800

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

597 590 300 597 590 300

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

5 805 230 100 5 236 915 800 568 314 300

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім`ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, 
допомоги по догляду за особами з інвалідністю 
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

2 236 330 500 2 236 330 500

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), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків 
за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються 
у багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами

1 562 713 200 1 562 713 200

41031000

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

112 560 900 112 560 900

41032600

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

4 551 100 4 551 100

41033300

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості

42 363 400 42 363 400



Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд

Усього Загальний фондКод
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

41033500
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання ангіографічного 
обладнання

11 538 500 11 538 500

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

8 245 100 8 245 100

41033700

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

625 700 625 700

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

236 286 800 236 286 800

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

954 808 100 954 808 100

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

25 597 100 25 597 100

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

13 212 800 13 212 800

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 дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих
групових будинків

28 082 600 28 082 600

41037300

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених 
пунктах

568 314 300 568 314 300

Разом доходів 7 526 263 835 6 817 072 350 709 191 485



(грн)

усього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування

208000
Фінансування за рахунок 

зміни залишків коштів 
бюджетів

294 159 048 -181 414 452,00 475 573 500,00 462 178 148,00

208100 На початок періода 294 159 048 122 255 579,47 171 903 468,53 158 508 116,53
208200 На кінець періода 294 159 048 122 255 579,47 171 903 468,53 158 508 116,53

208400

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

0 -303 670 031,47 303 670 031,47 303 670 031,47

Загальне фінансування 294 159 048 -181 414 452 475 573 500 462 178 148

600000
Фінансування за 

активними операціями

602000
Зміни обсягів бюджетних 

коштів
294 159 048 -181 414 452,00 475 573 500,00 462 178 148,00

602100 На початок періода 294 159 048 122 255 579,47 171 903 468,53 158 508 116,53
602200 На кінець періода 294 159 048 122 255 579,47 171 903 468,53 158 508 116,53

602400

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

0 -303 670 031,47 303 670 031,47 303 670 031,47

Загальне фінансування 294 159 048 -181 414 452 475 573 500 462 178 148

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов\язання

Додаток 2
до рішення обласної ради

"Про внесення змін до обласного бюджету 
Хмельницької області на 2019 рік"

від ________ 2019 року №

Усього

Фінансування обласного бюджету на 2019 рік 

Код
Найменування згідно з 

класифікацією фінансування 
бюджету

Спеціальний фонд
Загальний фонд



(грн)

 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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)

27 093 900 27 093 900 10 270 500 3 537 400 0 13 123 460 12 903 460 220 000 0 0 12 903 460 40 217 360

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

27 093 900 27 093 900 10 270 500 3 537 400 0 13 123 460 12 903 460 220 000 0 0 12 903 460 40 217 360

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради 

20 208 700 20 208 700 10 270 500 3 537 400 4 220 000 4 000 000 220 000 4 000 000 24 428 700

0113240 3240 Інші заклади та заходи 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

1 139 400 1 139 400 0 0 1 139 400

0117600 7600
Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

114 800 114 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 800

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування

114 800 114 800 0 0 114 800

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

0 906 000 906 000 906 000 906 000

0117690 7690 Інша економічна діяльність 631 000 631 000 0 0 0 5 150 000 5 150 000 0 0 0 5 150 000 5 781 000

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

631 000 631 000 5 150 000 5 150 000 5 150 000 5 781 000

0119770 9770 0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (на 
фінансування мікропроектів сталого 
місцевого розвитку) 

0 2 847 460 2 847 460 2 847 460 2 847 460

0600000
Департамент освіти і науки ОДА 
(головний розпорядник)

709 730 490 709 730 490 352 129 600 49 942 700 0 75 351 314 16 604 230 56 661 974 6 171 200 2 348 640 18 689 340 785 081 804

0610000
Департамент освіти і науки ОДА 
(відповідальний виконавець) 

709 730 490 709 730 490 352 129 600 49 942 700 0 75 351 314 16 604 230 56 661 974 6 171 200 2 348 640 18 689 340 785 081 804

0611040 1040 0922

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

58 209 268 58 209 268 31 150 000 6 020 000 403 987 371 787 58 088 1 500 32 200 58 613 255

0611060 1060 0910

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках

17 488 051 17 488 051 8 708 000 1 141 900 127 700 72 700 55 000 6 000 72 700 17 615 751

до рішення обласної ради 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Додаток 3

від __________ 2019 року №

"Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області 
на 2019 рік"

з них

видатки 
споживання

Розподіл видатків обласного бюджету на 2019 рік 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

0611070 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 

144 544 831 144 544 831 90 966 300 7 877 000 1 509 756 1 391 413 118 343 2 500 1 391 413 146 054 587

0611080 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

90 221 350 90 221 350 44 081 400 7 865 900 8 007 064 7 069 600 689 464 55 000 7 317 600 98 228 414

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

39 641 000 39 641 000 26 457 700 4 071 500 2 624 461 1 432 471 1 161 990 408 000 78 200 1 462 471 42 265 461

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

216 346 240 216 346 240 130 646 800 20 778 300 29 390 676 6 541 146 21 152 190 5 509 658 2 192 820 8 238 486 245 736 916

0611120 1120 0941
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами)

37 866 000 37 866 000 3 316 085 3 266 085 50 000 41 182 085

0611130 1130 0942
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації 
(університетами, академіями, інститутами)

68 829 600 68 829 600 29 459 000 29 459 000 0 98 288 600

0611140 1140 0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти

21 045 850 21 045 850 15 184 900 953 400 405 185 377 615 192 954 15 120 27 570 21 451 035

0611160 1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти

13 909 400 13 909 400 4 934 500 1 234 700 0 107 400 96 900 10 500 0 0 96 900 14 016 800

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

13 909 400 13 909 400 4 934 500 1 234 700 107 400 96 900 10 500 96 900 14 016 800

0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 1 628 900 1 628 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 628 900

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

1 390 600 1 390 600 0 0 1 390 600

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

238 300 238 300 0 0 238 300

0700000
Департамент  охорони здоров’я ОДА 
(головний розпорядник)

1 132 225 348 1 132 225 348 0 0 0 167 606 234 124 901 434 30 831 100 0 0 136 775 134 1 299 831 582

0710000
Департамент  охорони здоров’я ОДА 
(відповідальний виконавець) 

1 132 225 348 1 132 225 348 0 0 0 167 606 234 124 901 434 30 831 100 0 0 136 775 134 1 299 831 582

0711120 1120 0941
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами) 

51 885 000 51 885 000 19 979 800 19 859 800 120 000 71 864 800

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

223 120 400 223 120 400 12 777 500 10 193 500 2 584 000 10 193 500 235 897 900

0712020 2020 0732
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

413 032 914 413 032 914 24 333 167 21 778 967 2 444 200 21 888 967 437 366 081



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 37 244 200 37 244 200 6 800 6 800 0 37 251 000

0712050 2050 0761
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування

20 216 950 20 216 950 20 000 20 000 20 000 20 236 950

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 19 502 200 19 502 200 100 000 60 000 40 000 19 602 200

0712070 2070 0724
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

202 571 200 202 571 200 2 750 000 2 700 000 50 000 2 700 000 205 321 200

0712090 2090 0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

20 719 000 20 719 000 336 300 40 000 276 300 60 000 21 055 300

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 11 114 700 11 114 700,00 5 587 500 5 387 500 200 000 16 702 200

0712120 2120 0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

1 972 400 1 972 400 0 0 1 972 400

0712130 2130 0763
Проведення належної медико-соціальної 
експертизи (МСЕК)

11 139 500 11 139 500 0 0 11 139 500

0712150 2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

119 706 884 119 706 884 0 0 0 44 149 300 43 986 800 162 500 0 0 43 986 800 163 856 184

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров’я

43 298 600 43 298 600 1 310 800 1 148 300 162 500 1 148 300 44 609 400

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

76 408 284 76 408 284 42 838 500 42 838 500 42 838 500 119 246 784

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

0 0 0 0 0 45 932 511 45 932 511 0 0 0 45 932 511 45 932 511

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0 45 932 511 45 932 511 45 932 511 45 932 511

0717360 7360 Виконання інвестиційних проектів 0 0 0 0 0 249 656 249 656 0 0 0 249 656 249 656

0717363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

0 249 656 249 656 249 656 249 656

0718340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів (Обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища)

0 11 383 700 11 383 700 11 383 700

0800000
Департамент  соціального захисту 
населення ОДА (головний розпорядник) 

211 411 435 211 411 435 79 024 600 17 220 300 0 47 427 763 9 975 963 35 982 800 0 44 000 11 444 963 258 839 198

0810000
Департамент  соціального захисту 
населення ОДА (відповідальний 
виконавець)  

211 411 435 211 411 435 79 024 600 17 220 300 0 47 427 763 9 975 963 35 982 800 0 44 000 11 444 963 258 839 198

0813048 3048 1040
Надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги 
"пакунок малюка"

56 955 000 56 955 000 0 0 56 955 000

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування

131 844 435 131 844 435 75 901 600 17 009 800 0 47 427 763 9 975 963 35 982 800 0 44 000 11 444 963 179 272 198

0813101 3101 1010

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

8 144 900 8 144 900 4 807 200 1 374 700 1 448 900 12 000 1 376 900 72 000 9 593 800



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

0813102 3102 1020

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

123 699 535 123 699 535 71 094 400 15 635 100 45 978 863 9 963 963 34 605 900 44 000 11 372 963 169 678 398

0813140 3140 1040

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

5 369 500 5 369 500 0 0 5 369 500,00

0813200 3200 1090
Забезпечення обробки інформації з 
нарахування та виплати допомог і 
компенсацій 

3 628 500 3 628 500 2 537 300 182 700 0 0 3 628 500

0813240 3240 Інші заклади та заходи 13 214 000 13 214 000 585 700 27 800 0 0 0 0 0 0 0 13 214 000

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

767 000 767 000 585 700 27 800 0 0 767 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

12 447 000 12 447 000 0 0 12 447 000

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

400 000 400 000 0 0 400 000

0900000
Служба у справах дітей ОДА  (головний 
розпорядник)

7 575 300 7 575 300 3 620 300 755 900 0 50 000 0 50 000 0 0 0 7 625 300

0910000
Служба у справах дітей ОДА 
(відповідальний виконавець) 

7 575 300 7 575 300 3 620 300 755 900 0 50 000 0 50 000 0 0 0 7 625 300

0913110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

7 575 300 7 575 300 3 620 300 755 900 0 50 000 0 50 000 0 0 0 7 625 300

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей

6 834 200 6 834 200 3 620 300 755 900 50 000 50 000 0 6 884 200

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту

741 100 741 100 0 0 741 100

1000000
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму ОДА  (головний 
розпорядник)

135 978 500 135 978 500 26 295 203 2 850 359 0 15 898 158 12 271 357 3 522 401 773 780 186 352 12 375 757 151 876 658

1010000
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму ОДА  (відповідальний 
виконавець)

135 978 500 135 978 500 26 295 203 2 850 359 0 15 898 158 12 271 357 3 522 401 773 780 186 352 12 375 757 151 876 658

1011120 1120 0941
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами) 

42 473 851 42 473 851 1 855 201 1 855 201 0 44 329 052

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 26 157 690 26 157 690 155 100 155 100 155 100 26 312 790
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1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх 
і музичних колективів, ансамблів, 
концертних та циркових організацій

28 103 653 28 103 653 1 000 000 1 000 000 1 000 000 29 103 653

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 18 141 668 18 141 668 13 456 515 1 156 199 530 100 300 000 183 700 69 400 10 000 346 400 18 671 768
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 10 908 921 10 908 921 6 997 197 1 015 132 2 255 200 1 910 700 301 500 40 000 28 802 1 953 700 13 164 121
1014050 4050 0827 Забезпечення діяльності заповідників 4 161 617 4 161 617 2 668 206 464 336 9 979 557 8 905 557 1 059 000 619 100 131 100 8 920 557 14 141 174

1014080 4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

6 031 100 6 031 100 3 173 285 214 692 0 123 000 0 123 000 45 280 16 450 0 6 154 100

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 

4 679 800 4 679 800 3 173 285 214 692 123 000 123 000 45 280 16 450 0 4 802 800

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 351 300 1 351 300 0 0 1 351 300

1100000
Управління молоді та спорту ОДА 
(головний розпорядник)

38 058 863 38 058 863 12 565 100 1 160 720 0 650 697 445 697 205 000 0 0 445 697 38 709 560

1110000
Управління молоді та спорту ОДА 
(відповідальний виконавець) 

38 058 863 38 058 863 12 565 100 1 160 720 0 650 697 445 697 205 000 0 0 445 697 38 709 560

1113110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

787 030 787 030 493 600 74 750 0 6 271 6 271 0 0 0 6 271 793 301

1113111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей

787 030 787 030 493 600 74 750 6 271 6 271 6 271 793 301

1113120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

1 560 840 1 560 840 1 048 600 72 040 0 18 000 18 000 0 0 0 18 000 1 578 840

1113121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

1 560 840 1 560 840 1 048 600 72 040 18 000 18 000 18 000 1 578 840

1113130 3130
Реалізація державної політики у 
молодіжній сфері

1 020 400 1 020 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 020 400

1113131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів 
на виконання Державної цільової 
соціальної програми "Молодь України"

1 020 400 1 020 400 0 0 1 020 400

1113240 3240 Інші заклади та заходи 4 368 693 4 368 693 2 245 400 823 230 0 321 002 116 002 205 000 0 0 116 002 4 689 695

1113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

4 368 693 4 368 693 2 245 400 823 230 321 002 116 002 205 000 116 002 4 689 695

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 10 895 170 10 895 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 895 170

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

8 450 090 8 450 090 0 0 8 450 090

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

2 445 080 2 445 080 0 0 2 445 080

1115020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з 
інвалідністю

2 630 760 2 630 760 1 773 200 21 860 0 0 0 0 0 0 0 2 630 760

1115021 5021 0810
Утримання центрів фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних 
шкіл

2 340 860 2 340 860 1 773 200 21 860 0 0 2 340 860

1115022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

289 900 289 900 0 0 289 900
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1115030 5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

12 542 990 12 542 990 6 489 000 145 480 0 305 424 305 424 0 0 0 305 424 12 848 414

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

4 808 360 4 808 360 3 226 900 54 260 305 424 305 424 305 424 5 113 784

1115032 5032 0810
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств

2 572 600 2 572 600 0 0 2 572 600

1115033 5033 0810
Забезпечення підготовки спортсменів 
школами вищої спортивної майстерності

5 162 030 5 162 030 3 262 100 91 220 0 0 5 162 030

1115050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 1 608 200 1 608 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 608 200

1115053 5053 0810

Фінансова підтримка на утримання 
місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

1 608 200 1 608 200 0 0 1 608 200

1115060 5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

2 644 780 2 644 780 515 300 23 360 0 0 0 0 0 0 0 2 644 780

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

890 080 890 080 515 300 23 360 0 0 890 080

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

1 754 700 1 754 700 0 0 1 754 700

1500000
Управління регіонального розвитку та 
будівництва ОДА (головний 
розпорядник)

0 0 0 0 0 731 310 062 189 906 517 443 297 745 0 0 288 012 317 731 310 062

1510000
Управління регіонального розвитку та 
будівництва ОДА (відповідальний 
виконавець)

0 0 0 0 0 731 310 062 189 906 517 443 297 745 0 0 288 012 317 731 310 062

1516080 6080
Реалізація державних та місцевих 
житлових програм 

0 0 0 0

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів 0 0 0 0 0 189 906 517 189 906 517 0 0 0 189 906 517 189 906 517

1517367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості

0 189 906 517 189 906 517 189 906 517 189 906 517

1517460 7460
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури 
(Обласний територіальний дорожній фонд)

0 0 0 0 0 541 403 545 0 443 297 745 0 0 98 105 800 541 403 545

1517461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

0 197 945 197 945 0 197 945
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1517462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
(Обласний територіальний дорожній фонд)

0 541 205 600 443 099 800 98 105 800 541 205 600

2300000
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА 
(головний розпорядник)

583 000 583 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 000

2310000
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА 
(відповідальний виконавець) 

583 000 583 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 000

2318420 8420 0830
Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації

583 000 583 000 0 0 583 000

2400000
Департамент агропромислового 
розвитку ОДА (головний розпорядник)

5 000 000 5 000 000 0 0 0 20 420 0 20 420 0 0 0 5 020 420

2410000
Департамент агропромислового 
розвитку ОДА (відповідальний 
виконавець)

5 000 000 5 000 000 0 0 0 20 420 0 20 420 0 0 0 5 020 420

2417110 7110 0421
Реалізація програм в галузі сільського 
господарства 

5 000 000 5 000 000 0 5 000 000

2418340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів (Обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища)

0 20 420 20 420 20 420

2700000
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури ОДА 
(головний розпорядник)

980 000 980 000 0 0 0 1 033 078 400 000 633 078 0 0 400 000 2 013 078

2710000
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури ОДА 
(відповідальний виконавець) 

980 000 980 000 0 0 0 1 033 078 400 000 633 078 0 0 400 000 2 013 078

2717430 7430 0454
Утримання та розвиток місцевих 
аеропортів

150 000 150 000 400 000 400 000 400 000 550 000

2717460 7460
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури

0 0 0 0 0 633 078 0 633 078 0 0 0 633 078

2717464 7464 0456

Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних 
доріг загального користування, ділянок 
вулиць і доріг міст та інших населених 
пунктів, що суміщаються з автомобільними 
дорогами загального користування, в усіх 
областях та м  Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м  Києві"

0 633 078 633 078 633 078

2717630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

130 000 130 000 0 0 130 000

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 200 000 200 000 0 200 000

2717693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

500 000 500 000 0 500 000

3700000
Департамент фінансів ОДА  (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного 
фонду)(головний розпорядник)

4 366 721 062 4 341 042 962 0 0 25 678 100 131 432 214 94 769 490 12 329 500 0 0 119 102 714 4 498 153 276
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3710000
Департамент фінансів ОДА 
(відповідальний виконавець)

4 366 721 062 4 341 042 962 0 0 25 678 100 131 432 214 94 769 490 12 329 500 0 0 119 102 714 4 498 153 276

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 4 365 221 062 4 339 542 962 0 0 25 678 100 131 432 214 94 769 490 12 329 500 0 0 119 102 714 4 496 653 276

3719100 9100
Дотації з місцевого бюджету іншим 
бюджетам

358 554 200 358 554 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 554 200

3719130 9130 0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

358 554 200 358 554 200 0 0 358 554 200

3719200 9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм соціального захисту за рахунок 
субвенцій з державного бюджету

3 908 329 300 3 882 732 200 0 0 25 597 100 0 0 0 0 0 0 3 908 329 300

3719210 9210 0180

Субвенція з місцевого бюджету 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), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких 
нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 562 713 200 1 562 713 200 0 0 1 562 713 200

3719220 9220 0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

112 560 900 112 560 900 0 0 112 560 900



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

3719230 9230 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою 
з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 

2 179 375 500 2 179 375 500 0 0 2 179 375 500

3719250 9250 0180

Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини 
в сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету

28 082 600 28 082 600 0 0 28 082 600

3719270 9270 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб 
з їх числа за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

25 597 100 25 597 100 0 0 25 597 100

3719300 9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм у галузі освіти за рахунок 
субвенцій з державного бюджету

37 392 701 37 311 701 0 0 81 000 22 629 467 22 629 467 0 0 0 22 629 467 60 022 168



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

3719310 9310 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції (на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів)

24 095 400 24 095 400 0 24 095 400

3719320 9320 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 
(придбання шкільних автобусів)

0 12 810 000 12 810 000 12 810 000 12 810 000

3719320 9320 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 
(закупівля україномовних дедактичних 
матеріалів для закладів загальної середньої 
освіти з навчання мовами національних 
меншин)

160 500 160 500 0 0 160 500

3719320 9320 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 
(оснащення закладів загальної середньої 
освіти засобами навчання та обладнанням 
для кабінетів природничо-математичних 
предметів)

0 8 320 300 8 320 300 8 320 300 8 320 300

3719320 9320 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 
(забезпечення належних санітарно-
гігієнічних умов у приміщеннях закладів 
загальної середньої освіти)

0 1 295 692 1 295 692 1 295 692 1 295 692

3719320 9320 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 
(придбання медіатек)

0 203 475 203 475 203 475 203 475

3719330 9330 0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (видатки 
споживання)

13 055 801 13 055 801 0 0 13 055 801

3719330 9330 0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (видатки 
розвитку)

81 000 81 000 0 0 81 000



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

3719400 9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів у галузі охорони 
здоров’я за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

55 543 316 55 543 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 543 316

3719410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції (цільові видатки на 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет)

34 582 500 34 582 500 0 0 34 582 500

3719410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції (цільові видатки для 
медичного обслуговування внутрішньо 
переміщених осіб)

1 336 300 1 336 300 0 0 1 336 300

3719410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції (цільові кошти на 
лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу)

6 379 416 6 379 416 0 0 6 379 416

3719420 9420 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів медичної субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 
(на лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет)

5 000 000 5 000 000 0 5 000 000

3719460 9460 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

8 245 100 8 245 100 0 0 8 245 100

3719500 9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів за 
рахунок коштів, які надаються з 
державного бюджету

0 0 0 0 0 27 109 200 0 11 552 100 0 0 15 557 100 27 109 200

3719540 9540 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених 
пунктах за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (Обласний 
територіальний дорожній фонд)

0 27 109 200 11 552 100 15 557 100 27 109 200



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

3719700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів 
місцевих бюджетів

2 420 545 2 420 545 0 0 0 77 051 147 68 275 023 0 0 0 77 051 147 79 471 692

3719740 9740 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів 
(Обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища)

0 8 776 124 8 776 124 8 776 124

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 420 545 2 420 545 68 275 023 68 275 023 68 275 023 70 695 568

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

2 981 000 2 981 000 0 0 0 4 642 400 3 865 000 777 400 0 0 3 865 000 7 623 400

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Комплексна програма 
профілактики правопорушень та боротьби 
зі злочинністю на території Хмельницької 
області на 2016-2020 роки)

0 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Програма забезпечення 
антитерористичного та протидиверсійного 
захисту важливих державних, військових 
об’єктів, місць масового перебування 
людей, об’єктів критичної та транспортної 
інфраструктури 
Хмельницької області на 2018 – 2019 роки)

0 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Обласна програма правової освіти 
населення на 2016 - 2020 роки)

80 000 80 000 0 0 80 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Обласна програма розвитку 
архівної справи на 2018–2021 роки)

265 000 265 000 0 0 265 000



 відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

усього
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

усього
видатки 

споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них

видатки 
споживання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Спеціальний фондНайменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджетуКод Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Разомвидатки 
розвитку

видатки розвитку
оплата праціоплата праці

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Програма підвищення 
ефективності виконання повноважень 
органами виконавчої влади щодо реалізації 
державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2016 - 2019 роки)

356 000 356 000 0 0 356 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Програма підвищення 
обороноздатності та бойової готовності 
військових частин Збройних Сил України, 
які розташовані на території Хмельницької 
області, на 2018-2019 роки)

1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 500 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Обласна програма "Територіальна 
оборона на 2017 - 2020 роки")

1 280 000 1 280 000 0 0 1 280 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (Програма розвитку земельних 
відносин у Хмельницькій області на 2018-
2022 роки)

0 777 400 777 400 0 777 400

3710000 Загальнообласні видатки 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000

3718700 8700 0133 Резервний фонд 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000

УСЬОГО 6 635 357 898 6 609 679 798 483 905 303 75 467 379 25 678 100 1 183 903 400 462 178 148 583 754 018 6 944 980 2 578 992 600 149 382 7 819 261 298



грн.
Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету

усього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

усього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

усього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1500000
Управління регіонального розвитку та
будівництва ОДА (головний 
розпорядник)

860 038 860 038 -600 000 -600 000 260 038 260 038

1510000
Управління регіонального розвитку та
будівництва ОДА 
(відповідальний виконавець) 

860 038 860 038 -600 000 -600 000 260 038 260 038

1518830 8830
Довгострокові кредити індивідуальним 
забудовникам житла на селі  та їх 
повернення

583 000 583 000 -450 000 -450 000 133 000 133 000

1518831 8831 1060
Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на 
селі 

583 000 583 000 583 000 583 000

1518832 8832 1060
Повернення довгострокових кредитів, 
наданих індивідуальним забудовникам 
житла на селі

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

1518840 8840
Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання 
житла та їх повернення

277 038 277 038 -150 000 -150 000 127 038 127 038

1518841 8841 1060

Надання довгострокових кредитів 
громадянам на 
будівництво /реконструкцію/ придбання 
житла 

277 038 277 038 277 038 277 038

1518842 8842 1060

Повернення   довгострокових кредитів, 
наданих громадянам на 
будівництво /реконструкцію/ придбання 
житла

-150 000 -150 000 -150 000 -150 000

2700000
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури ОДА 
(головний розпорядник)

3 161 547 3 161 547 -2 560 000 -2 560 000 601 547 601 547

2710000
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури ОДА 
(відповідальний виконавець) 

3 161 547 3 161 547 -2 560 000 -2 560 000 601 547 601 547

2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

3 161 547 3 161 547 -2 560 000 -2 560 000 601 547 601 547

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в 2019 році

від ___ лютого 2019 року №

РазомРазом
Загальний 

фонд
Разом

Спеціальний фонд

Додаток № 4
до рішення обласної ради

"Про уточнення обласного бюджету Хмельницької області на 2019 
рік"

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

  відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Спеціальний фонд Спеціальний фонд

1



0600000
Департамент освіти і науки ОДА 
(головний розпорядник) 300 000 300 000 300 000 300 000

0610000
Департамент освіти і науки ОДА 
(відповідальний виконавець) 300 000 300 000 300 000 300 000

0618810 8810
Пільгові кредити для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти та їх повернення

300 000 300 000 300 000 300 000

0618811 8811 0990
Надання пільгових кредитів для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти 

300 000 300 000 300 000 300 000

УСЬОГО 300 000 4 021 585 4 321 585 -3 160 000 -3 160 000 300 000 861 585 1 161 585

2



(грн)

 здійснення переданих 
з державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров'я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з

державного бюджету

здійснення переданих
видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів 
освітньої субвенції (на 

оплату праці з 
нарахуваннями 

педагогічних 
працівників інклюзивно-

ресурсних центрів)

надання державної 
підтримки особам з 

особливими освітніми 
потребами за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету  

(видатки споживання)

надання державної 
підтримки особам з 

особливими освітніми 
потребами за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету 
(видатки розвитку)

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, 
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 
допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 
також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

1 2 3 4 5 6 7

22201000000 м. Хмельницький 17 381 620 1 416 600 3 131 372 354 029 500

22202000000 м. Кам.-Подільський 4 244 710 1 557 200 3 560 673 143 912 200

22203000000 м. Нетішин 1 734 700 860 000 227 277 49 505 800

22204000000 м. Славута 2 176 218 1 082 100 656 578 58 175 100

22205000000 м. Старокостянтинів 1 790 454 501 300 176 771 57 293 900

22206000000 м. Шепетівка 2 551 804 830 300 732 337 81 000 73 328 600

22301000000 Білогірський 6 547 282 446 000 25 253 50 563 600

22302000000 Віньковецький 10 096 175 1 187 900 378 795 42 272 700

22303000000 Волочиський 7 964 967 25 253 65 407 400

22304000000 Городоцький 8 470 948 90 412 000

22305000000 Деражнянський 7 628 467 448 300 101 012 64 725 400

22306000000 Дунаєвецький 4 696 700 127 688 200

22307000000 Ізяславський 18 311 788 817 400 227 277 66 977 300

22308000000 Кам'янець-Подільський 12 403 717 681 500 101 012 135 706 000

22309000000 Красилівський 17 073 068 50 506 107 264 800

22310000000 Летичівський 1 548 300 49 897 200

22311000000 Новоушицький 4 645 874 51 887 400

22312000000 Полонський 3 881 654 25 253 111 028 600

22313000000 Славутський 7 061 776 227 277 62 745 100

22314000000 Старокостянтинівський 17 178 658 615 900 50 506 52 029 100

22315000000 Старосинявський 0 38 771 900

22316000000 Теофіпольський 15 008 639 761 400 25 253 47 924 100

22317000000 Хмельницький 10 897 000 25 253 82 466 300

22318000000 Чемеровецький 9 563 052 50 506 57 556 500

22319000000 Шепетівський 10 757 435 378 795 72 956 400

22320000000 Ярмолинецький 11 339 600 1 390 600 328 289 64 850 400

22501000000 отг. Бере дівська  (Славутський район) 2 694 094 202 024

22502000000 отг. Війтовецька  (Волочиський район) 1 868 042

22503000000 отг. Волочиська  (Волочиський район) 10 258 684 1 179 300 227 277

22504000000 отг. Ганнопільська  (Славутський район) 2 277 528 958 600 126 265

22505000000 отг. Гвардійська  (Хмельницький район) 2 050 290 1 109 300 101 012

22506000000
отг. Гуменецька  (Кам`янець-Подільський 
район)

3 515 889 75 759

22507000000
отг. Дунаєвецька міська (Дунаєвецький 
район)

11 334 722 837 400

22508000000
отг. Дунаєвецька селищна (Дунаєвецький 
район)

3 795 987

22509000000
отг. Китайгородська  (Кам янець-
Подільський район)

1 132 033 25 253

22510000000
отг. Колибаївська  (Кам`янець-Подільський 
район)

688 602 50 506

22511000000 отг. Летичівська  (Летичівський район) 5 323 436 661 300 176 771

22512000000
отг. Лісовогринівецька  (Хмельницький 
район)

1 944 278 75 759

22513000000 отг. Маківська  (Дунаєвецький район) 2 771 088 50 506

22514000000 отг. Меджибізька  (Летичівський район) 3 327 079 101 012

22515000000 отг. Наркевицька  (Волочиський район) 1 663 597 25 253

22516000000 отг. Новоушицька  (Новоушицький район) 7 154 089 556 500 75 759

22517000000 отг. Полонська  (Полонський район) 11 635 880 830 200 454 554

22518000000 отг. Понінківська  (Полонський район) 1 931 547 50 506

22519000000 отг. Ро сошанська  (Хмельницький район) 1 749 177

22520000000 отг. Сатанівська  (Городоцький район) 1 556 799

22521000000
отг. Старосинявська  (Старосинявський 
район)

8 881 620 544 800 252 530

22522000000
отг. Чорноострівська  (Хмельницький 
район)

4 603 417

22523000000 отг Чемеровецька  (Чемеровецький район) 5 573 618 1 135 800 50 506

22524000000 отг Гуківська  (Чемеровецький район) 991 081 50 506

22525000000 отг Ленковецька  (Шепетівський район) 2 821 120

22526000000 отг Судилківська  (Шепетівський район) 4 771 215 50 506

22527000000 отг. Городоцька  (Городоцький район) 8 144 395 1 048 000 75 759

22528000000
отг.Слобідсько-Кульчієвецька   (Кам янець-
Подільський район)

1 536 904

22529000000 отг. Антонінська  (Красилівський район) 1 766 827

22530000000 отг.Красилівська   (Красилівський район) 5 141 340 1 422 100 176 771

22531000000 отг. Олешинська  (Хмельницький район) 1 078 836

22532000000
отг. Солобковецька  (Ярмолинецький 
район)

1 288 534

22533000000
отг. Грицівська  (Шепетівський та 
Полонський райони)

2 418 535 1 215 600 75 759

22534000000 отг Вовковинецька (Деражнянський район) 1 436 215

22535000000 отг  Смотрицька  (Дунаєвецький район) 2 268 700

22536000000
отг Жванецька (Кам янець-Подільський 
район)

1 021 322

22537000000
отг Староушицька   (Кам янець-
Подільський район)

1 567 990

22538000000 отг Крупецька   (Славутський район) 1 244 844

22539000000 отг Баламутівська (Ярмолинецький район) 607 978

22540000000
Бюджет Білогірської селищної об єднаної 
територіальної громади

2 525 820

22541000000
Бюджет Шаровечківської сільської 
об єднаної територіальної громади

679 846

22542000000
Бюджет Новоставецької сільської 
об єднаної територіальної громади

792 007

22543000000
Бюджет Улашанівської сільської об єднаної 
територіальної громади

2 479 099

22544000000
Бюджет Ямпільської селищної об єднаної 
територіальної громади

1 285 490

358 554 200 24 095 400 13 055 801 81 000 2 179 375 500

загального фонду на:

Додаток 5

до рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету 
Хмельницької області на 2019 рік"

від ___              2019 року №

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

УСЬОГО

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці

дотація на:

Трансферти іншим бюджетам

субвенції



1 2

22201000000 м. Хмельницький

22202000000 м. Кам.-Подільський

22203000000 м. Нетішин

22204000000 м. Славута

22205000000 м. Старокостянтинів

22206000000 м. Шепетівка

22301000000 Білогірський

22302000000 Віньковецький

22303000000 Волочиський

22304000000 Городоцький

22305000000 Деражнянський

22306000000 Дунаєвецький

22307000000 Ізяславський

22308000000 Кам'янець-Подільський

22309000000 Красилівський

22310000000 Летичівський

22311000000 Новоушицький

22312000000 Полонський

22313000000 Славутський

22314000000 Старокостянтинівський

22315000000 Старосинявський

22316000000 Теофіпольський

22317000000 Хмельницький

22318000000 Чемеровецький

22319000000 Шепетівський

22320000000 Ярмолинецький

22501000000 отг. Берездівська  (Славутський район)

22502000000 отг. Війтовецька  (Волочиський район)

22503000000 отг. Волочиська  (Волочиський район)

22504000000 отг. Ганнопільська  (Славутський район)

22505000000 отг. Гвардійська  (Хмельницький район)

22506000000
отг. Гуменецька  (Кам`янець-Подільський 
район)

22507000000
отг. Дунаєвецька міська (Дунаєвецький 
район)

22508000000
отг. Дунаєвецька селищна (Дунаєвецький 
район)

22509000000
отг. Китайгородська  (Кам янець-
Подільський район)

22510000000
отг. Колибаївська  (Кам`янець-Подільський 
район)

22511000000 отг. Летичівська  (Летичівський район)

22512000000
отг. Лісовогринівецька  (Хмельницький 
район)

22513000000 отг. Маківська  (Дунаєвецький район)

22514000000 отг. Меджибізька  (Летичівський район)

22515000000 отг. Наркевицька  (Волочиський район)

22516000000 отг. Новоушицька  (Новоушицький район)

22517000000 отг. Полонська  (Полонський район)

22518000000 отг. Понінківська  (Полонський район)

22519000000 отг. Розсошанська  (Хмельницький район)

22520000000 отг. Сатанівська  (Городоцький район)

22521000000
отг. Старосинявська  (Старосинявський 
район)

22522000000
отг. Чорноострівська  (Хмельницький 
район)

22523000000 отг Чемеровецька  (Чемеровецький район)

22524000000 отг Гуківська  (Чемеровецький район)

22525000000 отг Ленковецька  (Шепетівський район)

22526000000 отг Судилківська  (Шепетівський район)

22527000000 отг. Городоцька  (Городоцький район)

22528000000
отг.Слобідсько-Кульчієвецька   (Кам янець-
Подільський район)

22529000000 отг. Антонінська  (Красилівський район)

22530000000 отг.Красилівська   (Красилівський район)

22531000000 отг. Олешинська  (Хмельницький район)

22532000000
отг. Солобковецька  (Ярмолинецький 
район)

22533000000
отг. Грицівська  (Шепетівський та 
Полонський райони)

22534000000 отг Вовковинецька (Деражнянський район)

22535000000 отг  Смотрицька  (Дунаєвецький район)

22536000000
отг Жванецька (Кам янець-Подільський 
район)

22537000000
отг Староушицька   (Кам янець-
Подільський район)

22538000000 отг Крупецька   (Славутський район)

22539000000 отг Баламутівська (Ярмолинецький район)

22540000000
Бюджет Білогірської селищної об єднаної 
територіальної громади

22541000000
Бюджет Шаровечківської сільської 
об єднаної територіальної громади

22542000000
Бюджет Новоставецької сільської 
об єднаної територіальної громади

22543000000
Бюджет Улашанівської сільської об єднаної 
територіальної громади

22544000000
Бюджет Ямпільської селищної об єднаної 
територіальної громади

УСЬОГО

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці

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), управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 
рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

 надання пільг та житлових 
субсидій населенню на 
придбання твердого та 

рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу за 

рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

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", оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримку малих групових 

будинків за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

8 9 10

237 190 900 49 300 1 030 700

99 698 700 183 100 813 400

3 216 800 218 400 507 600

44 979 400 1 485 300 534 900

58 821 300 120 100 373 600

71 180 400 1 375 000 775 000

35 768 300 3 414 200 1 285 600

39 185 400 3 069 100 1 360 300

84 499 900 1 405 200 2 772 100

62 886 800 3 270 200 1 131 600

33 472 900 4 701 800 567 000

88 843 500 7 695 600 2 632 000

39 699 000 11 629 300 430 400

74 699 700 15 695 900 2 623 500

94 269 400 2 430 800 1 479 200

28 163 300 8 117 500 1 876 100

29 102 900 5 657 500 1 335 000

61 175 600 6 965 600 580 900

24 105 700 8 871 700 184 100

42 218 900 4 238 600 723 500

29 687 200 2 100 100 90 000

52 948 300 687 600 504 000

83 322 000 2 208 500 1 055 300

66 635 600 3 731 000 833 900

27 946 900 10 151 600 768 600

48 994 400 3 087 900 1 814 300

1 562 713 200 112 560 900 28 082 600

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

загального фонду на:



1 2

22201000000 м. Хмельницький

22202000000 м. Кам.-Подільський

22203000000 м. Нетішин

22204000000 м. Славута

22205000000 м. Старокостянтинів

22206000000 м. Шепетівка

22301000000 Білогірський

22302000000 Віньковецький

22303000000 Волочиський

22304000000 Городоцький

22305000000 Деражнянський

22306000000 Дунаєвецький

22307000000 І яславський

22308000000 Кам'янець-Подільський

22309000000 Красилівський

22310000000 Летичівський

22311000000 Новоушицький

22312000000 Полонський

22313000000 Славутський

22314000000 Старокостянтинівський

22315000000 Старосинявський

22316000000 Теофіпольський

22317000000 Хмельницький

22318000000 Чемеровецький

22319000000 Шепетівський

22320000000 Ярмолинецький

22501000000 отг. Берездівська  (Славутський район)

22502000000 отг. Війтовецька  (Волочиський район)

22503000000 отг. Волочиська  (Волочиський район)

22504000000 отг. Ганнопільська  (Славутський район)

22505000000 отг. Гвардійська  (Хмельницький район)

22506000000
отг. Гуменецька  (Кам`янець-Подільський 
район)

22507000000
отг. Дунаєвецька міська (Дунаєвецький 
район)

22508000000
отг. Дунаєвецька селищна (Дунаєвецький 
район)

22509000000
отг. Китайгородська  (Кам янець-
Подільський район)

22510000000
отг. Колибаївська  (Кам`янець-Подільський 
район)

22511000000 отг. Летичівська  (Летичівський район)

22512000000
отг. Лісовогринівецька  (Хмельницький 
район)

22513000000 отг. Маківська  (Дунаєвецький район)

22514000000 отг. Меджибізька  (Летичівський район)

22515000000 отг. Наркевицька  (Волочиський район)

22516000000 отг. Новоушицька  (Новоушицький район)

22517000000 отг. Полонська  (Полонський район)

22518000000 отг. Понінківська  (Полонський район)

22519000000 отг. Розсошанська  (Хмельницький район)

22520000000 отг. Сатанівська  (Городоцький район)

22521000000
отг. Старосинявська  (Старосинявський 
район)

22522000000
отг. Чорноострівська  (Хмельницький 
район)

22523000000 отг Чемеровецька  (Чемеровецький район)

22524000000 отг Гуківська  (Чемеровецький район)

22525000000 отг Ленковецька  (Шепетівський район)

22526000000 отг Судилківська  (Шепетівський район)

22527000000 отг. Городоцька  (Городоцький район)

22528000000
отг.Слобідсько-Кульчієвецька   (Кам янець-
Подільський район)

22529000000 отг. Антонінська  (Красилівський район)

22530000000 отг.Красилівська   (Красилівський район)

22531000000 отг. Олешинська  (Хмельницький район)

22532000000
отг. Солобковецька  (Ярмолинецький 
район)

22533000000
отг. Грицівська  (Шепетівський та 
Полонський райони)

22534000000 отг Вовковинецька (Деражнянський район)

22535000000 отг  Смотрицька  (Дунаєвецький район)

22536000000
отг Жванецька (Кам янець-Подільський 
район)

22537000000
отг Староушицька   (Кам янець-
Подільський район)

22538000000 отг Крупецька   (Славутський район)

22539000000 отг Баламутівська (Ярмолинецький район)

22540000000
Бюджет Білогірської селищної об єднаної 
територіальної громади

22541000000
Бюджет Шаровечківської сільської 
об єднаної територіальної громади

22542000000
Бюджет Новоставецької сільської 
об єднаної територіальної громади

22543000000
Бюджет Улашанівської сільської об єднаної 
територіальної громади

22544000000
Бюджет Ямпільської селищної об єднаної 
територіальної громади

УСЬОГО

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці

здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров’я за 
рахунок коштів 

медичної субвенції 
(цільові видатки на 
лікування хворих на 

цукровий та 
нецукровий діабет)

здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров’я за 
рахунок коштів 

медичної субвенції 
(цільові видатки для 

медичного 
обслуговування 

внутрішньо 
переміщених осіб)

відшкодування 
вартості лікарських 

засобів для 
лікування окремих 

захворювань за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

пільгове медичне 
обслуговування осіб, 

які постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи за рахунок 

іншої субвенції з 
обласного бюджету

компенсаційні виплати 
особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне 

обслуговування 
автомобілів, мотоколясок 

і на транспортне 
обслуговування за 

рахунок іншої субвенції з 
обласного бюджету

 встановлення 
телефонів 
особам з 

інвалідністю І і 
ІІ груп за 

рахунок іншої 
субвенції з 
обласного 
бюджету

поховання 
учасників 

бойових дій та 
осіб з 

інвалідністю 
внаслідок війни 
за рахунок іншої 

субвенції з 
обласного 
бюджету

забезпечення 
медикаментами 

відділень 
Хмельницької 
міської дитячої 

лікарні за рахунок 
іншої субвенції з 

обласного 
бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров’я за 
рахунок коштів 

медичної субвенції 
(цільові кошти на 

лікуванння хворих на 
хронічну ниркову 

недостатність методом 
гемодіалізу)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 972 700 426 500 1 734 200 179 080 135 534 168 152 280 500 000 6 379 416

2 405 000 170 000 745 500 38 393 24 909 38 070

605 800 23 700 93 100 108 605 23 234 8 460

24 193 26 922 84 18 330

21 300 21 559 33 840

7 700 28 400 34 836 23 970

486 500 20 800 146 300 6 574 15 320 8 460

605 800 13 300 180 300 4 207 14 184 7 050

1 546 700 36 100 86 600 14 200 22 189 21 150

1 092 300 35 900 303 700 8 941 42 535 84 11 280

835 300 22 400 147 800 7 363 27 061 11 280

1 789 900 47 300 24 719 75 604 16 920

1 216 200 41 600 340 400 13 937 20 976 21 150

1 799 100 39 600 397 400 27 349 27 583 21 150

1 165 800 45 100 331 400 23 404 29 427 14 100

573 700 36 100 6 837 25 724 11 280

697 600 15 500 6 048 6 484 8 460

1 197 900 48 400 22 352 29 735 11 280

1 643 100 56 500 468 300 7 626 10 710 9 870

1 886 300 65 700 463 900 9 467 11 740 11 280

2 104 8 374 7 050

711 400 24 900 144 400 11 834 13 507 8 460

1 028 100 20 800 275 500 17 093 14 967 22 560

995 900 26 300 255 600 32 871 24 617 84 14 100

1 927 600 67 500 503 200 6 311 11 848 12 690

821 500 23 700 172 300 12 622 13 276 16 920

198 600

7 800

468 100

153 400

61 800

22 100

102 900

253 200

52 500

578 300 28 600 100 100

27 000

34 582 500 1 336 300 8 245 100 665 830 712 855 420 541 440 500 000 25 597 100 6 379 416

загального фонду на:

субвенції



1 2

22201000000 м. Хмельницький

22202000000 м. Кам.-Подільський

22203000000 м. Нетішин

22204000000 м. Славута

22205000000 м. Старокостянтинів

22206000000 м. Шепетівка

22301000000 Білогірський

22302000000 Віньковецький

22303000000 Волочиський

22304000000 Городоцький

22305000000 Деражнянський

22306000000 Дунаєвецький

22307000000 Ізяславський

22308000000 Кам'янець-Подільський

22309000000 Красилівський

22310000000 Летичівський

22311000000 Новоушицький

22312000000 Полонський

22313000000 Славутський

22314000000 Старокостянтинівський

22315000000 Старосинявський

22316000000 Теофіпольський

22317000000 Хмельницький

22318000000 Чемеровецький

22319000000 Шепетівський

22320000000 Ярмолинецький

22501000000 отг. Берездівська  (Славутський район)

22502000000 отг. Війтовецька  (Волочиський район)

22503000000 отг. Волочиська  (Волочиський район)

22504000000 отг. Ганнопільська  (Славутський район)

22505000000 отг. Гвардійська  (Хмельницький район)

22506000000
отг. Гуменецька  (Кам`янець-Подільський 
район)

22507000000
отг. Дунаєвецька міська (Дунаєвецький 
район)

22508000000
отг. Дунаєвецька селищна (Дунаєвецький 
район)

22509000000
отг. Китайгородська  (Кам янець-
Подільський район)

22510000000
отг. Колибаївська  (Кам`янець-Подільський 
район)

22511000000 отг. Летичівська  (Летичівський район)

22512000000
отг. Лісовогринівецька  (Хмельницький 
район)

22513000000 отг. Маківська  (Дунаєвецький район)

22514000000 отг. Меджибізька  (Летичівський район)

22515000000 отг. Наркевицька  (Волочиський район)

22516000000 отг. Новоушицька  (Новоушицький район)

22517000000 отг. Полонська  (Полонський район)

22518000000 отг. Понінківська  (Полонський район)

22519000000 отг. Розсошанська  (Хмельницький район)

22520000000 отг. Сатанівська  (Городоцький район)

22521000000
отг. Старосинявська  (Старосинявський 
район)

22522000000
отг. Чорноострівська  (Хмельницький 
район)

22523000000 отг Чемеровецька  (Чемеровецький район)

22524000000 отг Гуківська  (Чемеровецький район)

22525000000 отг Ленковецька  (Шепетівський район)

22526000000 отг Судилківська  (Шепетівський район)

22527000000 отг. Городоцька  (Городоцький район)

22528000000
отг.Слобідсько-Кульчієвецька   (Кам янець-
Подільський район)

22529000000 отг. Антонінська  (Красилівський район)

22530000000 отг.Красилівська   (Красилівський район)

22531000000 отг. Олешинська  (Хмельницький район)

22532000000
отг. Солобковецька  (Ярмолинецький 
район)

22533000000
отг. Грицівська  (Шепетівський та 
Полонський райони)

22534000000 отг Вовковинецька (Деражнянський район)

22535000000 отг  Смотрицька  (Дунаєвецький район)

22536000000
отг Жванецька (Кам янець-Подільський 
район)

22537000000
отг Староушицька   (Кам янець-
Подільський район)

22538000000 отг Крупецька   (Славутський район)

22539000000 отг Баламутівська (Ярмолинецький район)

22540000000
Бюджет Білогірської селищної об єднаної 
територіальної громади

22541000000
Бюджет Шаровечківської сільської 
об єднаної територіальної громади

22542000000
Бюджет Новоставецької сільської 
об єднаної територіальної громади

22543000000
Бюджет Улашанівської сільської об єднаної 
територіальної громади

22544000000
Бюджет Ямпільської селищної об єднаної 
територіальної громади

УСЬОГО

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці

на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий 

діабет за рахунок 
залишку коштів медичної 
субвенції, що утворився 
на початок бюджетного 

періоду

закупівлю україномовних 
дидактичних матеріалів 
для закладів загальної 

середньої освіти з 
навчання мовами 

національних меншин за 
рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду

придбання 
шкільних 

автобусів за 
рахунок залишку 
коштів освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

оснащення закладів 
загальної середньої освіти 

засобами навчання та 
обладнанням для 

кабінетів природничо-
математичних предметів 

за рахунок залишку 
коштів освітньої 

субвенції, що утворився 
на початок бюджетного 

періоду

забезпечення належних 
санітарно-гігієнічних 
умов у приміщеннях 

закладів загальної 
середньої освіти за 
рахунок залишку 
коштів освітньої 

субвенції, що утворився 
на початок бюджетного 

періоду

придбання медіатек 
за рахунок залишку 

коштів освітньої 
субвенції, що 

утворився на початок 
бюджетного періоду

будівництво 
(реконструкцію) мереж 

водопостачання та 
водовідведення за 

рахунок іншої субвенції 
з обласного бюджету

заходи з 
енергозбереження 
за рахунок іншої 

субвенції з 
обласного 
бюджету

соціально-
економічний 
розвиток за 

рахунок іншої 
субвенції з 

обласного бюджету

21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 310 000

351 500

88 700 3 200 000

80 250 320 300

70 000 1 000 000

89 400 1 480 132

226 100

160 100 80 250 3 440 598 2 000 000 2 383 000

115 400 2 211 000

262 100

176 100 1 446 599

254 100 500 000 1 000 000

168 100

84 100 628 000

94 100

164 800

237 500 2 055 414

272 100 1 281 000 931 302

102 700 1 000 000 1 382 261 1 325 146

150 100 1 161 936

144 700 1 281 000 5 766 170 1 000 000

278 800

120 100 500 000 203 475 1 328 381

1 349 000

1 281 000 2 360 011

299 782

500 000

410 595

500 000 1 357 871

1 281 000

2 198 785

1 281 000 1 010 221

500 000 2 736 750 2 000 000

79 400

385 345 1 460 706

199 970 1 409 981

2 562 000 500 000 5 898 895

1 281 000 2 616 079

500 000

500 000 2 893 646

1 281 000

500 000

500 000

500 000 1 000 000

1 281 000 500 000 1 382 000

1 400 000

1 000 000

2 067 251

1 393 888

5 000 000 160 500 12 810 000 8 320 300 1 295 692 203 475 44 016 273 8 693 862 15 564 888

загального фонду на: спеціального фонду на:

субвенції

Трансферти іншим бюджетам



1 2

22201000000 м. Хмельницький

22202000000 м. Кам.-Подільський

22203000000 м. Нетішин

22204000000 м. Славута

22205000000 м. Старокостянтинів

22206000000 м. Шепетівка

22301000000 Білогірський

22302000000 Віньковецький

22303000000 Волочиський

22304000000 Городоцький

22305000000 Деражнянський

22306000000 Дунаєвецький

22307000000 Ізяславський

22308000000 Кам'янець-Подільський

22309000000 Красилівський

22310000000 Летичівський

22311000000 Новоушицький

22312000000 Полонський

22313000000 Славутський

22314000000 Старокостянтинівський

22315000000 Старосинявський

22316000000 Теофіпольський

22317000000 Хмельницький

22318000000 Чемеровецький

22319000000 Шепетівський

22320000000 Ярмолинецький

22501000000 отг. Берездівська  (Славутський район)

22502000000 отг. Війтовецька  (Волочиський район)

22503000000 отг. Волочиська  (Волочиський район)

22504000000 отг. Ганнопільська  (Славутський район)

22505000000 отг. Гвардійська  (Хмельницький район)

22506000000
отг. Гуменецька  (Кам`янець-Подільський 
район)

22507000000
отг. Дунаєвецька міська (Дунаєвецький 
район)

22508000000
отг. Дунаєвецька селищна (Дунаєвецький 
район)

22509000000
отг. Китайгородська  (Кам янець-
Подільський район)

22510000000
отг. Колибаївська  (Кам`янець-Подільський 
район)

22511000000 отг. Летичівська  (Летичівський район)

22512000000
отг. Лісовогринівецька  (Хмельницький 
район)

22513000000 отг. Маківська  (Дунаєвецький район)

22514000000 отг. Меджибізька  (Летичівський район)

22515000000 отг. Наркевицька  (Волочиський район)

22516000000 отг. Новоушицька  (Новоушицький район)

22517000000 отг. Полонська  (Полонський район)

22518000000 отг. Понінківська  (Полонський район)

22519000000 отг. Ро сошанська  (Хмельницький район)

22520000000 отг. Сатанівська  (Городоцький район)

22521000000
отг. Старосинявська  (Старосинявський 
район)

22522000000
отг. Чорноострівська  (Хмельницький 
район)

22523000000 отг Чемеровецька  (Чемеровецький район)

22524000000 отг Гуківська  (Чемеровецький район)

22525000000 отг Ленковецька  (Шепетівський район)

22526000000 отг Судилківська  (Шепетівський район)

22527000000 отг. Городоцька  (Городоцький район)

22528000000
отг.Слобідсько-Кульчієвецька   (Кам янець-
Подільський район)

22529000000 отг. Антонінська  (Красилівський район)

22530000000 отг.Красилівська   (Красилівський район)

22531000000 отг. Олешинська  (Хмельницький район)

22532000000
отг. Солобковецька  (Ярмолинецький 
район)

22533000000
отг. Грицівська  (Шепетівський та 
Полонський райони)

22534000000 отг Вовковинецька (Деражнянський район)

22535000000 отг  Смотрицька  (Дунаєвецький район)

22536000000
отг Жванецька (Кам янець-Подільський 
район)

22537000000
отг Староушицька   (Кам янець-
Подільський район)

22538000000 отг Крупецька   (Славутський район)

22539000000 отг Баламутівська (Ярмолинецький район)

22540000000
Бюджет Білогірської селищної об єднаної 
територіальної громади

22541000000
Бюджет Шаровечківської сільської 
об єднаної територіальної громади

22542000000
Бюджет Новоставецької сільської 
об єднаної територіальної громади

22543000000
Бюджет Улашанівської сільської об єднаної 
територіальної громади

22544000000
Бюджет Ямпільської селищної об єднаної 
територіальної громади

УСЬОГО

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці

здійснення 
природоохоронних 
заходів (Обласний 

фонд охорони 
навколишнього 

природного 
середовища)

фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених 

пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

(Обласний територіальний 
дорожній фонд)

30 31 32

634 019 870

5 412 900 263 156 255

965 400 61 387 576

6 408 100 115 567 225

9 149 000 128 303 124

5 173 800 156 523 697

99 804 189

99 944 743

164 027 859

175 730 236

1 279 084 116 301 567

233 772 543

4 911 556 146 280 983

245 977 611

224 345 105

90 968 141

93 456 866

185 132 074

107 684 673

121 987 953

70 666 728

122 583 900

182 665 409

147 911 900

125 767 679

135 017 763

4 245 118

5 509 053

12 163 643

3 862 393

3 260 602

4 010 043

2 585 484 15 225 706

5 653 858

1 157 286

2 020 108

6 314 907

2 020 037

2 821 594

3 489 891

3 909 735

10 180 469

13 173 834

1 982 053

1 749 177

6 846 049

10 465 350

4 630 417

8 605 975

1 041 587

2 821 120

6 431 672

18 229 049

1 536 904

5 663 906

7 240 211

1 078 836

4 682 180

4 990 894

1 936 215

2 768 700

2 521 322

4 730 990

2 644 844

1 607 978

4 593 071

679 846

792 007

3 872 987

1 285 490

8 776 124 27 109 200 4 489 029 876

УСЬОГО

спеціального фонду на:



 відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000
Департамент освіти і науки ОДА (головний 
розпорядник)

27 780 631,00 7 543 313,00

0610000
Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний 
виконавець) 

27 780 631,00 7 543 313,00

Реконструкція адміністративного корпусу №2 із 
влаштуванням внутрішнього туалету 

Ізяславського навчально-реабілітаційного центру 
Хмельницької обласної ради, вул  Незалежності, 
42 м Ізяслав Ізяславського району, Хмельницької 

області

2019 273 413,00 273 413,00 100,0

Реконструкція майстерні з добудовою санвузлів у 
Солобковецькому навчально-реабілітаційному 

центрі Хмельницької обласної ради по вул  
Грушевського,25 в с  Солобківці Ярмолинецького

району Хмельницької області

2019 510 000,00 510 000,00 100,0

Будівництво спортивних майданчиків з 
допоміжними приміщеннями Славутського 
обласного спеціалізованого ліцею-інтернату 

поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул  
Князів Сангушків, 8 м Славута Хмельницька 

область (коригування)

2018-2019 11 570 476,00 3 500 000,00 51,5

Реконструкція даху будівлі з утепленням 
зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого 
ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі 

науки по вул Озерна, 14 в м Хмельницькому, 
Хмельницької області (Коригуання)- Залишок 

невиконаних робіт

2016-2019 15 426 742,00 3 259 900,00 100,0

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 

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

0611080 1080

Додаток 6
до рішення обласної ради

"Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 
2019 рік"

від ___   №

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році   

0611070 1070

Рівень будівельної 
готовності об’єкта 

на кінець 
бюджетного 
періоду, %

0922

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету

Строк реалізації 
об’єкта (рік 

початку і 
завершення

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 



 відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Рівень будівельної 
готовності об’єкта 

на кінець 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету

Строк реалізації 
об’єкта (рік 

початку і 
завершення

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

0700000
Департамент  охорони здоров’я ОДА (головний 
розпорядник)

373 766 123,00 47 403 111,00

0710000
Департамент  охорони здоров’я ОДА (відповідальний 
виконавець) 

373 766 123,00 47 403 111,00

Реконструкція внутрішніх мереж водопостачання,
гарячого водопостачання та каналізаційної 

мережі Хмельницького обласного госпіталю 
ветеранів війни по вул  Визволителів, 3 в с  

Ружичанка Хмельницького району Хмельницької 
області 

2018-2019 3 349 700,00 656 900,00 100

Капітальне будівництво загального комерційного 
Вузла Обліку Газу з засобами дистанційної 
передачі даних на території Хмельницької 

обласної психіатричної лікарні №1 в с  
Скаржинці Ярмолинецького району 

Хмельницької області

2018-2019 300 002,00 286 500,00 100

Реконструкція існуючих газових мереж з заміною
ВОГ на території Славутської  обласної 

туберкульозної лікарні в с Стригани, по вул  
Охман 1А Славутського району

2019 267 200,00 267 200,00 100

Реконструкція існуючих газових мереж з заміною
ВОГ на території Хмельницької обласної 

психлікарні  №3 с Яблунівка Славутського р-ну 
Хмельницької обл

2019 260 000,00 260 000,00 100

Будівництво лікувально-діагностичного корпусу 
Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул  

Кам’янецькій,94 в 
м  Хмельницькому

2018-2022 338 049 326,00 44 000 000,00 23,1

 Реконструкція будівель Хмельницького 
обласного кардіологічного диспансеру по вул  

Володимирська, 85 м  Хмельницький
2018-2020 31 539 895,00 720 000,00 71,4

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації  на реконструкцію 

лікувальних корпусів б №2 с  Осташки  
для лікування хворих на стійкі форми 

туберкульозу

1 212 511,00

0800000
Департамент  соціального захисту населення ОДА 
(головний розпорядник) 

611 969,00 579 460,00

0810000
Департамент  соціального захисту населення ОДА 
(відповідальний виконавець)  

611 969,00 579 460,00

0813102 3102 1020

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

інші хвороби

Будівництво свердловини на воду для 
Новокостянтинівського будинку-

інтернату для громадян похилого віку та 
інвалідів в с Новокостянтинів 

Летичівського району Хмельницької 
області

2017, 2019 611 969,00 579 460,00 100

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню



 відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Рівень будівельної 
готовності об’єкта 

на кінець 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету

Строк реалізації 
об’єкта (рік 

початку і 
завершення

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

1000000
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму ОДА  (головний розпорядник)

9 905 557,00 11 626 257,00

1010000
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму ОДА  (відповідальний виконавець)

9 905 557,00 11 626 257,00

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних 

колективів, ансамблів, концертних та циркових 
організацій

Реконструкція гаража та прибудови під 
допоміжні приміщення філармонії з 

надбудовою та прибудовою по 
вул Гагарина, 7 в м Хмельницькому

2019 1 000 000,00 1 000 000,00 100

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого 
значення) з пристосуванням під краєзнавчий 

музей по вул Проскурівська, 79 у  
м Хмельницький Хмельницької області

1 720 700,00

Реставрація Круглої вежі (складова частина 
Палацу, XVI ст ) в смт Меджибіж Летичівського 

району Хмельницької області (пам'ятка 
архітектури національного значення 

охор №764/1)  Попередні роботи  Протиаварійні 
роботи

2019 3 336 686,00 3 336 686,00 100

Реставрація Барбакану (складова частина Палацу,
XVI ст ) в смт Меджибіж Летичівського району 

Хмельницької області (пам'ятка архітектури 
національного значення охор №764/1)  Попередні 

роботи  Протиаварійні роботи

2019 3 329 262,00 3 329 262,00 100

Реставрація Мосту з брамою (складова частина 
Мурів з вежею, XVI ст ) в смт Меджибіж 

Летичівського району Хмельницької області 
(пам'ятка архітектури національного значення 

охор №764/3)  Попередні роботи  Протиаварійні 
роботи

2019 2 239 609,00 2 239 609,00 100

1100000
Управління молоді та спорту ОДА (головний 
розпорядник)

107 002,00 107 002,00

1110000
Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний 
виконавець) 

107 002,00 107 002,00

1113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення

Реконструкція існуючих газових мереж з заміною
ВОГ на території Хмельницького обласного 

центру соціально - психологічної реабілітації в 
с Вихилівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області

2019 107 002,00 107 002,00 100

УСЬОГО 412 171 282,00 67 259 143,00

4050 0827 Забезпечення діяльності заповідників1014050



(грн)

Найменування головного 
розпорядника коштів обласного 

бюджету

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

усього
у т ч  бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
Хмельницька обласна рада 

(Апарат обласної ради) 
(головний розпорядник)

13 628 460 5 631 000 7 997 460 7 997 460

0110000
Хмельницька обласна рада 

(Апарат обласної ради) 
(відповідальний виконавець)

13 628 460 5 631 000 7 997 460 7 997 460

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення

Обласна комплексна програма 
соціального захисту населення на 

2016 - 2020 роки
5 000 000 5 000 000

0117693 7693 0490
Інші заходи, повязані з 

економічною діяльністю

Програма  фінансової підтримки 
об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 
міст Хмельницької області на 2018-

2022 роки

5 781 000 631 000 5 150 000 5 150 000

3719770 9770 0180
Інші субвенції з місцевого 

бюджету  

Програма проведення конкурсу 
мікропроектів сталого місцевого 

розвитку у Хмельницькій області на 
2017-2020 роки 

2 847 460 2 847 460 2 847 460

2300000

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 
(головний розпорядник)

583 000 583 000 0 0

2310000

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 
(відповідальний виконавець) 

583 000 583 000 0 0

Програма підвищення ефективності 
виконання повноважень органами 
виконавчої влади щодо реалізації 

державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2016 - 

2019 роки

453 000 453 000

Обласна програма сприяння 
розвитку громадянського 

суспільства на 2018-2020 роки
130 000 130 000

0600000
Департамент освіти і науки 

ОДА (головний розпорядник)
16 377 086 9 728 540 6 648 546 6 638 046

0610000
Департамент освіти і науки 

ОДА (відповідальний 
виконавець)

16 377 086 9 728 540 6 648 546 6 638 046

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-

технічними закладами та 
іншими закладами освіти

7 759 886 1 218 740 6 541 146 6 541 146

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти
8 317 200 8 209 800 107 400 96 900

0618810 8810
Довгострокові кредити для 
здобуття вищої освіти та їх 

повернення
300 000 300 000

0700000
Департамент  охорони 
здоров’я ОДА (головний 
розпорядник)

113 065 184 70 381 484 42 683 700 31 300 000

0710000
Департамент  охорони 
здоров’я ОДА (відповідальний 
виконавець) 

113 065 184 70 381 484 42 683 700 31 300 000

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров’я

Програма централізованого 
забезпечення медичних закладів 

дороговартісним медичним 
обладнанням, медикаментами та 

виробами медичного призначення 
на 2016-2020 роки

101 681 484 70 381 484 31 300 000 31 300 000

0718340 8340 0540

Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів 
(Обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища)

Програма охорони навколишнього 
природного середовища 

Хмельницької області на 2016-2020 
роки

11 383 700 11 383 700 0

2318420 8420 0830

Спеціальний фонд 
Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування обласної 
(регіональної) програми

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Інші заходи у сфері засобів 
масової інформації

Обласна програма розвитку освіти 
Хмельницької області на 2016-2020 

роки 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Додаток 7
до рішення обласної ради

"Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області 
на 2019 рік"

від___  №_______

Загальний фондУсього

Розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію обласних/регіональних програм у 2019 році



Найменування головного 
розпорядника коштів обласного 

бюджету

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

усього
у т ч  бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд 
Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування обласної 
(регіональної) програми

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Загальний фондУсього

0800000
Департамент  соціального 

захисту населення ОДА 
(головний розпорядник) 

18 983 500 18 983 500 0 0

0810000
Департамент  соціального 

захисту населення ОДА 
(відповідальний виконавець)  

18 983 500 18 983 500 0 0

0813241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення

Програма діяльності Хмельницького 
обласного контактного центру

767 000 767 000

Обласна комплексна програма 
соціального захисту населення на 

2016- 2020 роки
12 347 000 12 347 000

Обласна комплексна програма 
соціальної підтримки учасників 

АТО, операції Об'єднаних сил,членів 
їх сімей, сімей загиблих учасників 

АТО, операції Об'єднаних сил, 
постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників - добровольців, 

які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході 
України та вшанування пам'яті 

загиблих на 2019-2020 роки

100 000 100 000

0813140 3140 1040

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

Обласна програма оздоровлення та 
відпочинку дітей на період до 2022 

року
5 369 500 5 369 500

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну 
спрямованість

Обласна комплексна програма 
соціального захисту населення на 

2016- 2020 роки
400 000 400 000

0900000
Служба у справах дітей ОДА 
(головний розпорядник)

600 000 600 000 0 0

0910000
Служба у справах дітей ОДА 
(відповідальний виконавець) 

600 000 600 000 0 0

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з 
питань дітей та їх соціального 
захисту

Обласна програма оздоровлення та 
відпочинку дітей на період до 2022 

року
600 000 600 000

1000000

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

6 431 100 6 031 100 400 000 400 000

1010000

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

6 431 100 6 031 100 400 000 400 000

1014030 4030 0824
Забезпечення діяльності 
бібліотек

300 000 300 000 300 000

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 
виставок

100 000 100 000 100 000

Обласна програма збереження 
обєктів культурної спадщини 

Хмельницької області на 2015-2020 
роки

42 000 42 000

4 637 800 4 637 800

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 351 300 1 351 300

Обласна програма розвитку 
культури і духовності на період до 

2020 року

3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення

Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Обласна програма розвитку 
культури і духовності на період до 

2020 року

0813242

1014081 4081 0829



Найменування головного 
розпорядника коштів обласного 

бюджету

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

усього
у т ч  бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд 
Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування обласної 
(регіональної) програми

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Загальний фондУсього

1100000
Управління молоді та спорту 
ОДА (головний розпорядник)

7 464 795 7 143 793 321 002 116 002

1110000
Управління   молоді та спорту 

ОДА (відповідальний 
виконавець) 

7 464 795 7 143 793 321 002 116 002

Обласна цільова соціальна програма 
національно- патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2018 - 
2021 роки

744 600 744 600

275 800 275 800

1113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення

4 689 695 4 368 693 321 002 116 002

1115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

Обласна цільова соціальна програма 
розвитку фізичної культури і спорту 

на 2018-2021 роки
1 754 700 1 754 700

1500000
Управління регіонального 
розвитку  та будівництва 

ОДА (головний розпорядник)
860 038 0 860 038 0

1510000
Управління регіонального 

розвитку та будівництва ОДА 
(відповідальний виконавець) 

860 038 0 860 038 0

1518830 8830
Довгострокові кредити 

індивідуальним забудовникам 
житла на селі  та їх повернення

Цільова регіональна програма 
підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових 

умов сільського населення "Власний 
дім" на 2012-2020 роки

583 000 583 000

1518840 8840

Довгострокові кредити 
громадянам на будівництво / 
реконструкцію / придбання 

житла та їх повернення

Обласна програма забезпечення 
молоді житлом на 2013 - 2020 роки

277 038 277 038

2400000
Департамент 
агропромислового розвитку 
ОДА (головний розпорядник)

5 020 420 5 000 000 20 420 0

2410000

Департамент 
агропромислового розвитку 
ОДА (відповідальний 
виконавець)

5 020 420 5 000 000 20 420 0

2417110 7110 0421
Реалізація програм в галузі 
сільського господарства 

Програма розвитку 
агропромислового комплексу 

Хмельницької області на 2017-2021 
роки

5 000 000 5 000 000

2418340 8340 0540

Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів 
(Обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища)

Програма охорони навколишнього 
природного середовища 

Хмельницької області на 2016-2020 
роки

20 420 20 420

2700000

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури ОДА 
(головний розпорядник)

4 541 547 980 000 3 561 547 400 000

2710000

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури ОДА 
(відповідальний виконавець) 

4 541 547 980 000 3 561 547 400 000

2717430 7430 0454
Утримання та розвиток 

місцевих аеропортів

Програма відновлення та розвитку 
комунального підприємства 

"Аеропорт Хмельницький" на 2018-
2022 роки

550 000 150 000 400 000 400 000

2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

Програма розвитку  малого і 
середнього підприємництва 

Хмельницької області на 2019-2020 
роки

3 161 547 3 161 547 0

Обласна цільова соціальна програма 
"Молодь Хмельниччини" на 2016-

2020 роки

1113131 3131

Здійснення заходів та реалізація 
проектів на виконання 

Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України"

1040



Найменування головного 
розпорядника коштів обласного 

бюджету

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

усього
у т ч  бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд 
Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування обласної 
(регіональної) програми

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Загальний фондУсього

2717630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в 
галузі зовнішньоекономічної 

діяльності

Програма залучення інвестицій в 
економіку Хмельницької області на 

2011-2020 роки
130 000 130 000

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження
Програма підвищення 

енергоефективності Хмельницької 
області на 2017-2021 роки

200 000 200 000

2717693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

Програма фінансової підтримки 
функціонування агенції 
регіонального розвитку 

Хмельницької області на 2019-2021

500 000 500 000

3700000
Департамент фінансів ОДА 

(головний розпорядник)
29 209 524 2 981 000 26 228 524 16 675 000

3710000
Департамент фінансів ОДА 
(відповідальний виконавець)

29 209 524 2 981 000 26 228 524 16 675 000

3719320 9320 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що 
утворився на початок 

бюджетного періоду (придбання 
шкільних автобусів)

Обласна програма розвитку освіти 
Хмельницької області на 2016-2020 

роки 
12 810 000 12 810 000 12 810 000

Програма розвитку земельних 
відносин у Хмельницькій області на 

2018-2022 роки
777 400 777 400

Комплексна програма профілактики 
правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території 
Хмельницької області на 2016-2020 

роки

1 115 000 1 115 000 1 115 000

Програма забезпечення 
антитерористичного та 

протидиверсійного захисту 
важливих державних військових 

обєктів, місць масового перебування 
людей, обєктів критичної та 

транспортної інфраструктури 
Хмельницької області на 2018 - 2019 

роки

1 250 000 1 250 000 1 250 000

Обласна програма "Територіальна 
оборона на 2017-2020 роки"

1 280 000 1 280 000

 Програма  підвищення 
обороноздатності та бойової 

готовності військових частин, 
які розташовані на території  

Хмельницької області  на 2018 - 
2019  роки 

2 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000

Програма підвищення ефективності 
виконання повноважень органами 
виконавчої влади щодо реалізації 

державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2016 - 

2019 роки

356 000 356 000

Обласна програма правової освіти 
населення на 2016 - 2020 роки

80 000 80 000

Обласна програма розвитку архівної 
справи на 2018 - 2021 роки

265 000 265 000

3719740 9740 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
на здійснення 
природоохоронних заходів 
(Обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища)

Програма охорони навколишнього 
природного середовища 

Хмельницької області на 2016-2020 
роки

8 776 124 8 776 124

УСЬОГО 216 764 654 128 043 417 88 721 237 63 526 508

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 

виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРО ВНЕСЕННЯ 

ЗМІН ДО  ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 
НА 2019 РІК 

 
І. Внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік обумовлено: 

1. Збільшенням обсягу видаткової частини обласного бюджету, за рахунок: 

1.1. Вільного залишку коштів обласного бюджету, який утворився станом 
на 01.01.2019 року, у зв’язку із економією коштів обласними бюджетними 
установами по видатках на оплату енергоносіїв (в тому числі і від проведення 
енергозберігаючих заходів) та інших видатках (в тому числі від проведення 
тендерних процедур), а також перевиконанням дохідної частини обласного 
бюджету в сумі 55 073,403 тис грн, в тому числі по: 

 загальному фонду – 42 904,297 тис грн; 
 спеціальному фонду – 12 169,106 тис гривень.  
 
1.2. Залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 

24657,48 тис грн, з яких, що мають цільове призначення – 11 132,905 тис грн, а 
саме: 

- оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 
обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року №1012-
р)  – 8 820,3 тис грн; 

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 
закладів загальної середньої освіти  (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18.12.2018 року №1012-р) – 2 079,105 тис грн; 

- закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року №1012-
р) – 160,5 тис грн; 

- оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим профільним 
вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл 
засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, 
географії, математики, мультимедійними засобами навчання 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 року №929-р)  
– 73,0 тис гривень. 

Решта коштів залишку освітньої субвенції, що не мають цільового 
призначення, в сумі 13 524,575 тис грн можуть бути спрямовані на певні видатки 
(зокрема, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів 
загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані) відповідно 
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року №6 «Деякі 
питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 

  
1.3. Залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету по 

загальному фонду в сумі 53 240,04 тис гривень.  
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1.4. Залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 147 543,117 тис гривень. 

 
1.5. Залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 249,656 тис гривень. 

 
           1.6. Залишку коштів екологічного податку (спеціальний фонд) – 
10 950,844 тис гривень. 
 

1.7. Залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва у минулих роках (спеціальний фонд) – 751,4 
тис гривень. 

 
1.8. Залишку коштів від повернення  кредитів, наданих на підтримку 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у минулих роках (спеціальний 
фонд) – 601,547 тис гривень. 

 
1.9. Залишку коштів від перевиконання загального обсягу щомісячних 

показників надходжень митних платежів – 633,078 тис гривень. 
 
1.10. Залишку коштів від надходження податку з власників 

транспортних засобів у минулих роках (спеціальний фонд) – 197,945 тис 
гривень. 

 
1.11. Залишку коштів від повернення пільгових довгострокових 

кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі у минулих 
роках (спеціальний фонд) – 133,0 тис гривень. 

 
1.12. Залишку коштів від повернення пільгових кредитів, наданих 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у минулих 
роках (спеціальний фонд) – 127,038 тис гривень.  

 
1.13. Залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 0,5 тис гривень. 

 
2. Розподілом сконцентрованого, відповідно до: 
- пункту 2.1. рішення обласної ради від 21.12.2018 року №26-23/2018 «Про 

обласний бюджет на 2019 рік»  по головному розпоряднику коштів – обласна рада 
за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», фінансового 
ресурсу в сумі 200 767,905 тис грн;   

- пункту 2.2. рішення обласної ради від 21.12.2018 року №26-23/2018 «Про 
обласний бюджет на 2019 рік»  по головному розпоряднику коштів – обласна рада 
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за КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», 
фінансового ресурсу в сумі 9 229,4 тис гривень.   

 
 

II. Пропонуються наступні зміни бюджетних призначень по головних 
розпорядниках бюджетних коштів обласного бюджету:  
 

1. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації складає 158 903,382 тис грн, в тому 
числі: 

- збільшення бюджетних призначень на суму 165 282,798 тис грн, з них за 
рахунок: 

- медичної субвенції з державного бюджету – 48 240,04 тис грн; 
- обласного бюджету – 116 793,102 тис грн, з яких за рахунок обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища – 11 383,7 тис грн;  
- субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 249,656 тис гривень. 
- зменшення бюджетних призначень на суму 6 379,416 тис грн, а саме 

здійснено перерозподіл для міського бюджету м.Хмельницький сконцентрованих 
по Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 0712152 «Інші 
програми та заходи у сфері охорони здоров’я» цільових коштів медичної субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу (розділ ІV пояснювальної записки). 

 
 
1.1. Пропонується розподіл залишку коштів медичної субвенції з 

державного бюджету в сумі 48 240,04 тис грн: 
 
1.1.1. На виконання обласної програми централізованого забезпечення 

медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами 
та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки – 33 919,8 тис грн, в 
тому числі на: 

♦ забезпечення витратними матеріалами для проведення замісної 
ниркової терапії у вигляді програмного гемодіалізу – 8 119,8 тис гривень.  

В обласному бюджеті на вказану мету затверджено 46 073,6 тис гривень. 
Планова кількість діалізних хворих – 226 (за виключенням 54 хворих, які 
переходять на лікування до Хмельницької міської лікарні). 

♦  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на закупівлю 
обласній лікарні УЗД експертного класу для обласного перинатального центру з 
метою забезпечення якісного обстеження вагітних, роділь, породіль, 
гінекологічних пацієнток області груп високого ризику – 5300,0 тис гривень. 
Наявний апарат 2007 року випуску, потребує постійного ремонту, датчики вийшли 
з ладу.  

♦ безперебійне надання невідкладної допомоги пацієнтам із 
захворюваннями серцево-судинної системи – 3 000,0 тис грн  
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Планується придбати наступні витратні матеріали: коронарні стент-системи, 
оксигенатори, сети для апарату реінфузії крові, тощо. 

Протягом року проводиться до 1600 операцій, в т. ч. на відкритому серці до 
150 операцій, понад 500 операцій по стентуванню коронарних артерій, 
діагностичних втручань.  

Виділення коштів з обласного бюджету дасть можливість забезпечити 
надання невідкладної допомоги (проведення оперативних втручань) при інфаркті 
міокарда та гострому порушенні ритму близько 150 хворим. 

 
♦ закупівлю препаратів для лікування дітей, хворих на рідкісні хвороби –

3 300,0 тис грн, в тому числі: 
o муковісцидоз (500,0 тис грн) для забезпечення безперервності 

лікування при найбільш гострих випадках. Станом на 01.01.2019 року в області 
зареєстровано 22 дитини, хворих на муковісцидоз. Частина потреби забезпечується 
за рахунок державного бюджету;  

первинний імунодефіцит (400,0 тис грн). Станом на 01.01.2019 року в 
області зареєстровано 11 дітей, хворих на первинний імунодефіцит. Закупівля  
препаратів дасть змогу забезпечити в повному обсязі (враховуючи поставки ліків за 
кошти державного бюджету) проведення замісної терапії довенним 
імуноглобуліном; 

o ювенільний ревматоїдний артрит (300,0 тис грн) для забезпечення 
лікування в стаціонарних умовах найбільш гострих випадків захворювання. Станом 
на 01.01.2019 року в області зареєстровано 52 дитини до 18 років із зазначеним 
діагнозом, з них 10 дітей, які потребують лікування та включені до програми 
імунобіологічної терапії; 

o лікувальне харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію – 2 100,0 
тис гривень.  Кошти будуть спрямовані для забезпечення лікувальними сумішами 
дітей до 18 років, які хворіють на фенілкетонурію. В області 20 таких дітей від 4 до 
18 років. 

 
♦ забезпечення витратними матеріалами для проведення замісної 

ниркової терапії у вигляді перитонеального діалізу – 3 000,0 тис гривень.  
Планова кількість хворих, що лікуються перитонеальним діалізом становить 

35 пацієнтів. Вартість лікування 1-го хворого в рік становить 306,4 тис гривень.  
В державному бюджеті передбачаються кошти на забезпечення хворих, що 

лікуються методом перитонеального діалізу лише 73% до повної потреби, тому 
необхідно передбачити кошти в обласному бюджеті для повного забезпечення 
хворих з нирковою недостатністю. 

 
♦ забезпечення хворих з трансплантованими органами 

імуносупресивними препаратами – 3 000,0 тис гривень. 
Станом на 01.01.2019 року в області обліковуються 44 пацієнта з 

трансплантованими органами, які вимушені постійно лікуватись 
імуносупресивними препаратами.  

В обласному бюджеті на 2019 рік передбачені кошти на зазначену мету в 
сумі 1272,7 тис гривень. Враховуючи неповну забезпеченість потреби в коштах для 
лікування вищезазначеної категорії хворих за рахунок коштів державного бюджету, 
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збільшення кількості хворих з трансплантованими органами (станом на 01.01.2018 
року кількість таких хворих складала 37 чол.), є потреба у виділенні додаткових 
коштів з обласного бюджету в сумі 3000,0 тис гривень.  

 
 ♦ придбання медикаментів для лікування хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит (доросле населення), первинний імунодефіцит (доросле 
населення), муковісцидоз (доросле населення) та на бульозний епідерміліоз – 
3000,0 тис гривень.  

Дорослим хворим на ювенільний ревматоїдний артрит показана 
імунобіологічна терапія (препарат «Голімумаб). В області на обліку знаходиться 12 
хворих, з них 5 хворих, що мають суттєву позитивну динаміку. На лікування таких 
хворих пропонується виділити 900 тис гривень. 

Також, в області на обліку знаходиться 1 хворий на первинний імунодефіцит, 
який потребує пожиттєвої замісної терапії довенними імуноглобулінами. Крім 
того, пацієнту постійно потрібні антибіотики широкого спектру дії, протигрибкові 
препарати, препарати кальцію, заліза, гепатопротектори, тощо. У 2019 році на 
вказану мету передбачено спрямувати 100,0 тис гривень.  

Станом на 01.01.2019 року на обліку знаходиться 8 дорослих хворих на 
муковісцидоз, на лікування яких у 2019 році передбачається закупівля препаратів 
«панкреотин», «дорназа альфа», тощо на суму 1 200,0 тис гривень. 

Крім того, в області знаходиться на обліку 4 дитини з тяжкою формою 
захворювання на бульозний епідерміліоз, лікування якого надто дороге. Окрім 
дороговартісних ліків для вказаних хворих необхідні вироби медичного 
призначення, лікувальне харчування, тощо. Вартість лікування одного такого 
хворого в рік складає близько 3 млн гривень. Частково надходять медикаменти та 
вироби медичного призначення за кошти державного бюджету, проте їх 
недостатньо. Тому, з обласного бюджету на вказану мету пропонується виділити 
800,0 тис грн із розрахунку 200,0 тис грн на 1 хворого. 

 
♦ медикаментозне забезпечення невідкладних випадків у хворих на 

гемофілію (пацієнтам з гемофілією А, Б, С, хворобою Віллебранда, 
інгібіторними формами гемофілії) – 1 000,0 тис гривень.  

Станом на 01.01.2019 року в області нараховується 111 таких хворих. Дана 
категорія пацієнтів забезпечується препаратами для надання невідкладної 
допомоги за рахунок коштів державного бюджету. Проте, у випадках екстракції 
зубів, гемартрози, гематоми, гематурії, оперативних втручань потреба у факторах 
коагуляції крові різко зростає. Тому, є потреба у виділенні коштів з обласного 
бюджету для надання невідкладної допомоги;  

 
♦ забезпечення пільгової категорії населення області ендопротезами –

1 400,0 тис гривень.  
У 2018 році в обласній лікарні було проведено близько 200 операцій з 

ендопротезування суглобів по заміні кульшових, колінних, ліктьових суглобів. 
Передбачається закупити колінні, кульшові суглоби в кількості близько 35-ти 
комплектів, ціна одного комплекту від 20,0 до 50,0 тис грн для забезпечення 
пільгової категорії населення та при наданні невідкладної допомоги. 

 



 

 6

♦ закупівлю тромболітичних та  антитромботичних препаратів – 600,0 
тис гривень.  

Із врахуванням кількості хворих на гострий інфаркт міокарду у 2018 році 
(1609 випадків) та 3541 випадків інсультів (з них близько 10% - ішемічних), які 
потребують проведення реперфузії міокарду тромболітичними засобами і терапії 
антитромботичними препаратами та беручи до уваги кількість уже проведених 
системних тромболізисів у 2018 році в лікувальних закладах області, необхідно 
провести закупівлю тромболітичних та антитромботичних препаратів, в т. ч. 
антикоагулянтів, які являються обов'язковими згідно протоколів надання медичної 
допомоги.  

За кошти обласного бюджету пропонується придбати препарат «Альтеплазе» 
(єдиний ефективний медичний препарат для проведення тромболізісу) в кількості 
30 флаконів (вартість 1 флакона – до 15,0 тис грн, потреба на 1 маніпуляцію 
тромболізису – 2 флакони). Крім того, необхідно провести закупівлю 
антитромботичних препаратів, що зумовлено потребою дотримання протоколів 
надання медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та інсультів.  

 
♦ закупівлю тест-систем для скринінгу донорської крові, обстеження 

населення на ВІЛ/СНІД – 500,0 тис гривень. Забезпечення служби крові області 
необхідними тест-системами для апробації донорської крові та обласного центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом для обстеження населення на ВІЛ/СНІД 
здійснюється за рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я 
України. Проте, в зв’язку із неритмічністю вказаних поставок, виникає загроза 
перебоїв у роботі вищезазначених закладів. 

 
♦ забезпечення медичними препаратами для корекції фосфорно-

кальцієвого обміну та корекції анемічного синдрому 315 хворих, які 
потребують замісної ниркової терапії у вигляді гемодіалізу і перитонеального 
діалізу – 500,0 тис гривень.  

 
♦ придбання металоконструкцій та інструментарію для проведення 

оперативних втручань в травматологічному відділенні обласної лікарні – 400,0 
тис гривень.  

 
♦ забезпечення лікування та профілактики дихальних розладів у 

новонароджених – 200,0 тис гривень. Необхідно придбати препарати легеневого 
сурфоктанту. Орієнтовна кількість новонароджених, що потребуватимуть 
вищевказаного лікування – 90 дітей у ваговій категорії 500-1499 гр. та 170 дітей  у 
ваговій категорії 1500-3000 гр. 

 
♦ закупівлю препаратів, що попереджують та зупиняють кровотечі 

(«Карбетоцин», «Октаплекс») – 200,0 тис гривень. Протягом року в 
акушерських відділеннях області збільшилась кількість пологів, ускладнених 
кровотечами. Під час надання допомоги, відповідно до протоколів надання 
медичної допомоги, необхідно використовувати кровоспинні препарати та 
утеротоніки. 
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♦ закупівлю препаратів для проведення часткового та повного 
парентерального харчування немовлят, профілактики та лікування апное 
недоношених – 200,0 тис. гривень.  

 
♦ придбання штучних кришталиків та витратних матеріалів для 

забезпечення оперативного лікування катаракти методом факоемульсифікації 
пільгової категорії населення (інвалідів, ветеранів війни, учасників АТО, ін.) – 
200,0 тис гривень. Орієнтовна кількість хворих в рік складає до 60 чоловік, 
вартість лікування одного хворого понад 3 тис гривень. 

 
1.1.2. На придбання медикаментів, виробів медичного призначення, 

реактивів, тощо – 2 762,764 тис грн, з них:  
♦ обласному онкодиспансеру – 1 700,0 тис грн на придбання  виробів 

медичного призначення, медичних матеріалів, фармацевтичної продукції, 
медикаментів, лікарських засобів, реагентів та іншого, що використовується 
для лікування та діагностики пацієнтів закладу. Потреба в коштах виникла через 
збільшення вартості продукції, впровадження сучасних методів діагностики та 
лікування пацієнтів хворих на рак. 

♦  інфекційній лікарні – 862,764 тис гривень. У зв’язку з тим, що в 
медичний заклад продовжують поступати хворі на кір, ГРВІ, грип, ускладнені 
пневмоніями, і на сьогодні в лікарні, яка розрахована на 150 ліжок, знаходиться до 
170 хворих (з них: 74 хворих на кір, 72 з діагнозом ГРВІ та грип), а також 
продовжується поступлення хворих з іншими інфекційними захворюваннями: 
менінгококова інфекція, вітряна віспа, сальмонельоз, ротавірусна інфекція та інші 
захворювання, виникла необхідність у виділенні коштів для придбання: 

- медикаментів на суму 497,764 тис грн (іміпенем + циластатин, озельтамівір, 
левофлоксацин, ацетилцистеїн, цефотаксим, тощо); 

- хімреактивів для гематологічного аналізатора та апарату електролітів на 
суму 230,0 тис грн; 

- медичних виробів на суму 100,0 тис грн (шприци, системи, катетери, тощо); 
- дрібного медичного інструментарію на суму 35,0 тис гривень. 
♦ обласній лікарні – 200,0 тис грн на забезпечення очними протезами  

інвалідів, учасників АТО та учасників бойових дій, які втратили око і потребують 
ендопротезування. 

 
1.1.3. На придбання медичного обладнання, проведення ремонтів, 

вирішення інших нагальних питань в галузі охорони здоров’я – 2 352,676 тис 
грн, з них:  

♦  обласному онкодиспансеру на: 
 – закупівлю теплообмінника для охолодження рентгенівської трубки 

комп’ютерного томографа – 540,31 тис грн; 
– проведення ремонту апарата променевої терапії АГАТ Р1 – 200,0 тис грн; 
– проведення розрахунків біологічного захисту процедурного приміщення 

лінійного прискорювача з номінальною енергією фотонного випромінювання до 15 
МеВ та розробки системи дозиметричного контролю та заходів із захисту 
персоналу населення і довкілля при експлуатації його в обласному онкодиспансері 
– 84,03 тис грн; 
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– виконання технічного звіту про стан конструкцій радіологічного відділення 
обласного онкодиспансеру – 45,816 тис грн, з метою створення умов для 
встановлення необхідного сучасного обладнання променевої терапії в закладі для 
покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним 
хворих, зокрема, променевої терапії; 

– заміну акумулятора для ін’єктора  Accutron CD-3 – 35,7 тис грн 
♦  обласному бюро судово-медичної експертизи – 753,3 тис грн на 

закупівлю 6-ти морозильних камер для зберігання трупів для міжрайонних та 
районних відділень закладу. 

♦  патологоанатомічному центру – 395,0 тис грн на придбання 3-х 
мікроскопів, 3-х мікротомів, візка гідравлічного для транспортування тіл з метою 
оновлення обладнання, яке використовується в процесі обробки матеріалу та 
постановки патоморфологічного діагнозу. 

♦  інфекційній лікарні – 218,52 тис грн на придбання медичного обладнання 
(3-х пульсоксиметрів з дорослими та дитячими датчиками, 4-х кисневих 
концентраторів, 4-х електровідсмоктувачів (біомедів (аспіраторів хірургічних), 2-х 
інгаляторів небулайзерів компресорних). 

♦ Великожванчицькому обласному дитячому пульмонологічному 
санаторію – 80,0 тис грн на проведення поточного ремонту зовнішньої 
тепломережі та очистку септичних резервуарів. 

 
1.1.4. На проведення протипожежних заходів по обласних закладах 

охорони здоров’я – 7 757,3 тис грн, з них:  
♦  обласній лікарні – 3 500,0 тис гривень. З метою додержання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та 
усунення порушень, зазначених в приписі ДСНС в закладі необхідно встановити 
пожежну сигналізацію; 

♦ обласній психлікарні № 1 (с. Скарженці) – 2 967,7 тис гривень. За 
приписом ГУ ДСНС України від 10.11.2017 року №177 планується провести 
встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації; 

♦ обласній психлікарні № 3 (с.Яблунівка) – 543,6 тис гривень. За 
приписом ГУ ДСНС України необхідно провести монтаж блискавкозахисту, 
закупити респіратори, вогнегасники; 

♦ спеціалізованому будинку дитини «Берізка» – 345,0 тис грн для 
проведення поточного ремонту системи пожежної сигналізації закладу відповідно 
до припису ГУ ДСНС України; 

♦ обласному онкодиспансеру – 227,0 тис гривень. З метою виконання 
другого етапу оснащення автоматичною пожежною сигналізацією будівель 
онкодиспансеру необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію та 
виконати роботи з встановлення автоматичної пожежної сигналізації та системи 
оповіщення людей про пожежу у відділенні радіології онкодиспансеру; 

♦ Староушицькому обласному дитячому санаторію "Дністер"– 174,0 тис 
грн на придбання інвентарю, обладнання для протипожежних заходів, а також 
здійсннення ремонту пожежної сигналізації, пожежного резервуару та 
випробування пожежних гідрантів. 

1.1.5. На придбання м’якого інвентарю для обласних закладів охорони 
здоров’я – 633,8 тис грн, з них:  
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♦ обласній психлікарні № 3 – 226,05 тис грн для придбання та часткової 
заміни постільної білизни, матраців, ковдр, подушок, рушників, тощо. Інтенсивне 
використання та специфіка перебування хворих в закладі призводять до значного 
фізичного зносу та неможливості подальшого використання інвентарю; 

♦  обласній лікарні – 250,0 тис грн на придбання м’якого інвентарю для 
відділень закладу. Наявний м’який інвентар зношений і потребує заміни; 

♦ інфекційній лікарні – 100,0 тис грн для придбання матраців, постільної 
білизни, подушок, тощо; 

♦ спеціалізованому будинку дитини «Берізка» – 35,25 тис грн для 
придбання постільної білизни, подушок, ковдр, матраців, рушників, дитячого одягу 
та взуття, халатів медичних, тощо; 

♦ КЗ «Славутська обласна туберкульозна лікарня» – 22,5 тис грн для 
придбання матраців, наматрацників, наволочок, тощо. 

 
1.1.6. На завершення облаштування комерційних вузлів обліку 

природного газу засобами дистанційної передачі даних – 813,7 тис грн, з них:  
♦  обласній психлікарні № 1 (с. Скарженці) – 286,5 тис грн на завершення 

капітального будівництва загального комерційного вузла обліку газу засобом 
дистанційної передачі даних на території закладу. 

 ♦  Славутській обласній туберкульозній лікарні – 267,2 тис грн на 
проведення реконструкції існуючої газової мережі з заміною ВОГ згідно проектно-
кошторисної документації. 

♦  обласній психлікарні № 3 (с.Яблунівка) – 260,0 тис грн на проведення 
реконструкції існуючих газових мереж, а саме: заміна ВОГ теплогенераторної 
відділення №4, банно-прального блоку та на встановлення засобів обліку газу 
шляхом дистанційної передачі даних. 

 
 
1.2. Пропонується спрямувати за рахунок коштів обласного бюджету – 

116 793,102 тис грн, з яких на: 
 
1.2.1. Проведення робіт з будівництва та реконструкції, інших робіт 

капітального характеру: 
♦ Продовження будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу 

обласної дитячої лікарні – 44 000,0 тис грн  відповідно до графіку виконання та 
фінансування робіт.  

У 2018 році на початок зазначених робіт з обласного бюджету було виділено 
30000,0 тис грн, які повністю освоєно. За рахунок профінансованих коштів 
побудовано трансформаторну підстанцію та кисневу станцію, вимуровано підпірні 
стіни, зведено будівлю корпусу з цоколя до третього поверху. 

 
♦ За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища (залишків екологічного податку, які утворилися станом на 01.01.2019 
року) – 11 383,7 тис грн за КПКВК 0718340 «Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів» на виконання «Програми охорони навколишнього 
природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки», зокрема на: 
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 реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни в обсязі –         
5 743,016 тис гривень.  

У 2017-2018 роках на даний об’єкт було спрямовано кошти в сумі 11 907,7 
тис грн, з яких використано 7111,5 тис грн, що в свою чергу дало можливість 
здійснити влаштування підземної «сухої» та надземної частин каналізаційної 
насосної станції, улаштувати поворотні колодязі, провести сантехнічні та 
електромонтажні роботи, а також провести роботи з монтажу та встановлення 
необхідного технологічного обладнання, а саме: насосного обладнання та 
влаштування решіток тонкої очистки для видалення механічних включень.  

У поточному році відповідно до проектно-кошторисної документації 
планується виконати монтаж обладнання на очисних спорудах, благоустрій 
території, завершення будівельно-монтажних робіт в приміщенні адміністративної 
виробничо-побутової будівлі, а також пусконалагоджувальні роботи напірного 
колектору та очисних споруд. 

 

 реконструкцію очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної 
лікарні № 1 в с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької 
області – 5 566,2 тис гривень. 

 У 2018 році за рахунок спрямованих коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в сумі 11763,1 тис грн розпочато роботи по 
реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні. 

Дане фінансування дало можливість виконати великий об’єм робіт на даному 
об’єкті, а саме: проведено ремонт приміщення під очисні споруди, вмонтовано 
площадки для обслуговування обладнання та проведено електричну проводку; 
зроблено демонтаж залізобетонних конструкцій, завезено три резервуари для 
очищення води тощо. 

Однак, в процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва було 
виявлено ряд додаткових робіт, які не передбачені початковою проектно-
кошторисною документацією, але виконання яких є вкрай необхідним для 
забезпечення повного циклу робіт та здійснення реконструкції очисних споруд. 
Вказані додаткові роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором 
і є обов'язковим для виконання, оскільки технологія будівництва потребує 
одночасного виконання робіт, передбачених початковим проектом і додаткових. 
Здача об'єкту в експлуатацію без виконання додаткових робіт є не можливою. 
 За результатами розгляду проектної документації даний перелік додаткових 
робіт пройшов державну експертизу.  

 

 погашення, зареєстрованої станом на 01.01.2019 року, кредиторської 
заборгованості за надані послуги по об’єкту «Реконструкція очисних 
споруд обласного тубдиспансеру с. Осташки Хмельницького району 
Хмельницької області продуктивністю 50 куб.м/на добу» – 74,484 тис 
гривень. 
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 У 2018 році на завершення робіт, розпочатих у попередніх роках на даному 
об'єкті, за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища було спрямовано кошти в сумі 875,49 тис гривень. 

Станом на 01.01.2019 року зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 
74 483,7 грн, яка виникла у зв’язку з обмеженими термінами виконання робіт. 

Виділені кошти з обласного бюджету в сумі 74,484 тис грн будуть спрямовані 
на погашення зареєстрованої в органах казначейської служби кредиторської 
заборгованості. 

 
♦ Проведення капітального ремонту приміщень гематологічного 

відділення обласної дитячої лікарні – 5 193,5 тис гривень.  
 Вартість проекту відповідно до скоригованої проектно-кошторисної 

документації, яка на даний час знаходиться на експертизі, складає 10589,9 тис 
гривень. Освоєно у 2018 році 5396,4 тис грн, в т.ч. закуплено обладнання на суму 
643,0 тис гривень.  

 
♦  Продовження робіт по благоустрою території обласної лікарні – 5 000,0 

тис гривень. У 2018 році освоєно 4941,9 тис грн із 5000,0 тис грн профінансованих 
коштів на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття та 
благоустрою території закладу. За рахунок освоєних коштів завершено роботи по 
облаштуванню автостоянки біля 7 корпусу, встановлено бордюри на основній 
дорозі, яку вкладено щебенем, виставлено бордюри тротуарної доріжки до 
патологоанатомічного центру, вкладено щебінь на доріжці та автостоянку біля 
головного корпусу лікарні. Для завершення об’єкту необхідно 12 203,1 тис 
гривень. Оскільки реалізація проекту по благоустрою території обласної лікарні 
розрахована на 3 роки, у 2019 році необхідне виділення коштів з обласного 
бюджету в сумі 5000,0 тис гривень.  

 
♦ Проведення капітального ремонту приміщення онкодиспансеру для 

встановлення прискорювача лінійного – 3 257,0 тис гривень. Планується 
провести переоснащення приміщень радіологічного відділення для встановлення 
прискорювача (переобладнання енергопостачання, вентиляції, облаштування 
серверної кімнати, кімнати планування, кулерної кімнати, тощо). 

♦ Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
будівель диспансеру в с.Осташки – 1 212,511 тис гривень.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року № 248-р 
схвалено Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в т.ч. 
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року. 

Одним із напрямків вищезазначеної Стратегії є реформування та оптимізація 
системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню для підвищення 
ефективності державних витрат. Реорганізація туберкульозних закладів 
включатиме об’єднання, шляхом їх злиття, в єдиний обласний 
протитуберкульозний центр. 

За розрахунками Центру громадського здоров’я МОЗ України, в області 
необхідно 90 ліжок для хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Всі ліжка 
доцільно розмістити в корпусах обласного протитуберкульозного диспансеру в 
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с.Осташки, які за своїм ізольованим розташуванням та наявністю сучасних 
реконструйованих очисних споруд найкраще відповідають вимогам Стандарту 
інфекційного контролю.  

Окрім того, для уникнення перехресного інфікування, розподіл хворих на 
стійкі форми туберкульозу має проводитись і в межах самого відділення в 
залежності від профілю медикаментозної резистентності до того чи іншого 
антибактеріального препарату. 

Дотримання всіх заходів інфекційного контролю найефективніше буде 
досягнуто при умові перебування кожного хворого в окремій боксованій палаті. 

Враховуючи зазначене, є необхідність у виготовленні проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію будівель диспансеру в с.Осташки. 

 
♦ Проведення реконструкції будівель обласного кардіодиспансеру для 

створення обласного центру кардіології та кардіохірургії – 720,0 тис гривень.  
У 2017 році розпочато проведення робіт, на що використано 2 609,3 тис грн, 

у 2018 році – освоєно 17 764,2 тис гривень. За рахунок зазначених коштів у 2018 
році побудовано трансформаторну підстанцію, закуплено дизель-генератор, 
встановлено систему вентиляції, систему опалення, водопостачання, тощо. Дані 
кошти виділяються для забезпечення співфінансування коштів державного 
бюджету на вказану мету. 

♦ Завершення реконструкції внутрішніх мереж водопостачання, 
гарячого водопостачання та каналізаційної мережі обласного госпіталю 
ветеранів війни – 656,9 тис. гривень.  

У 2018 році на проведення реконструкції мережі водопостачання, пункту 
автоматичного управління роботою свердловинами та каналізаційної мережі, а 
також на реконструкцію внутрішніх мереж водопостачання, гарячого 
водопостачання та каналізаційної мережі обласного госпіталю ветеранів війни було 
освоєно 4061,3 тис.гривень. За рахунок цих коштів здійснено прокладання 
водопровідної та каналізаційної мережі, а також проведено з’єднання її із 
зовнішньою каналізаційною мережею, проведено заміну 7 стояків водопроводу, 
тощо.  

Роботи по проведенню реконструкції мережі водопостачання, пункту 
автоматичного управління роботою свердловинами та каналізаційної мережі 
завершені.  

Для завершення реконструкції внутрішніх мереж водопостачання, гарячого 
водопостачання та каналізаційної мережі необхідно 656,9 тис. гривень. 

 
♦ Модернізація пасажирського ліфта в обласному онкодиспансері – 

467,09 тис гривень. Стаціонарні відділення диспансеру розраховані на 330 ліжок. 
У п’ятиповерховій будівлі, де розгорнуті стаціонарні відділення, розташовані 2 
пасажирських ліфта, які знаходяться в постійній цілодобовій експлуатації з 1983 
року. Першочергово потребує модернізації хоча б один ліфт.  

♦ Завершення робіт по капітальному ремонту асфальтового покриття 
в’їзду на території  обласного онкодиспансеру – 463,368 тис гривень. У 2018 
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році по проведенню капітального ремонту прилеглої території закладу було 
освоєно 1 000,0 тис гривень.  

Загальна вартість об’єкта складає 1463,368 тис грн, виконано робіт в 2018 
році на суму 1000,0 тис гривень. Для завершення робіт необхідно виділити 463,368 
тис гривень.  

 
♦ На виконання робочого проекту переоснащення приміщень 

радіологічного відділення обласного онкодиспансеру – 196,533 тис гривень.  
 
1.2.2. Придбання медичного, іншого обладнання, тощо: 
♦ закупівля дороговартісного медичного обладнання, апаратури, тощо (в 

рамках виконання обласної програми централізованого забезпечення 
медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами 
та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки) – 16 000,0 тис гривень. 

З метою покращення матеріально-технічної бази (діагностики, лікування, 
тощо) закладів охорони здоров’я області, підвищення якості надання медичної 
допомоги населенню планується закупити: 
 Шепетівській центральній районній лікарні – апарат ШВЛ; мобільний 
рентгенапарат та інше. 
          Чемеровецькій центральній районній лікарні – лапароскопічну стійку 
(дасть змогу збільшити спектр і чисельність оперативних втручань та скоротити 
час на реабілітацію) та інше. 
 Білогірській центральній районній лікарні – лапароскопічну стійку (дасть 
змогу збільшити чисельність малоінвазійних оперативних втручань (урологічні, 
гінекологічні, хірургічні) та скоротити час на реабілітацію); апарат добового 
моніторингу ЕКГ; спірограф для покращення матеріально-технічної бази кабінету 
функціональної діагностики хвороб серця, дихальних органів та інше. 

Ізяславській центральній районній лікарні – аналізатор глюкози «Ексан»; 
біохімічний аналізатор; дефібрилятор; кисневий концентратор та інше. 

Кам’янець-Подільській центральній районній лікарні – медичне   
обладнання для відділення невідкладної медичної допомоги (пересувний цифровий  
флюорограф, тощо). 

Ярмолинецькій центральній районній лікарні – апарати штучної вентиляції 
легенів «БРИЗ ALVEOLE» (2 од.) у реанімаційне відділення та інше. У лікарні в 
експлуатації знаходяться апарати штучної вентиляції легень «Бриз Т» 2008 року 
виробництва та «Фаза-9» 2007 року виробництва. Наявні  апарати  є застарілими, а 
дана апаратура вкрай необхідна при невідкладних станах. Сучасні апарати ШВЛ 
дозволяють проводити адекватну респіраторну підтримку хворих з розладами 
дихання. 

Хмельницькій центральній районній лікарні – 2-а столи операційні (для 
хірургічного та гінекологічного відділень); 2-і лампи операційних безтіньових (для 
хірургічного та гінекологічного відділень); стоматологічну установку; 4-и 
кардіомонітори пацієнта та інше. 

Хмельницька центральна районна лікарня обслуговує мешканців 5 
об’єднаних територіальних громад та 6 сільських рад Хмельницького району із 
загальною кількістю населення 52 500 жителів. 

На балансі Хмельницької ЦРЛ знаходиться певне устаткування, яке 
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придбане у 1980-1990 роках. На сьогоднішній день дане устаткування повністю 
використало свій робочий потенціал та знаходяться в критичному стані, що не 
відповідає сучасним методам обстеження та лікування і унеможливлює проведення 
кваліфікованої та якісної діагностики і лікування захворювань. Щороку 
виділяються значні кошти на їх ремонт. Також дане устаткування необхідне для 
успішного підписання договору з НСЗУ.  

Дунаєвецькій центральній районній лікарні – апарат ШВЛ турбінний 
ЮВЕНТ-Т експертного класу (Україна); апарат рентгенівський пересувний, тощо. 

Полонській центральній районній лікарні – апарат ШВЛ «Блізар»; 
аналізатор гематологічний автомат «LASCHEMA» ЕЛІТ-3 Чехія; аналізатор 
біохімічний автоматичний ХЕМ-7 Чехія; датчик конвенсний широколосний С 2-5 
до УЗД апарату Phillips НД-7-2007 р., тощо. 
 Славутській центральній районній лікарні – операційний стіл (2 од.); 
операційне світло для операційних в травматологічному та хірургічному 
відділеннях; відсмоктувачі (4 од.) та інше обладнання. 
          Волочиській центральній районній лікарні – стельову (операційну) лампу 
ART – ІІ 500; операційний стіл «БІОМЕД» DS – 3; УЗД апарат Z5 – ультразвукова 
діагностична система з кольоровим доплером та двома датчиками (35С50ЕА 
(конверсійний), 75L38EA(лінійний) та інше. 
           Новоушицькій центральній районній лікарні – апарат ШВЛ «Бриз» 
виробництва «Оксімед»; монітор пацієнта ВМ 800 В, «Біомед» (4 од.); датчик для 
обстеження серця до УЗД апарату Filips-HD-7; кисневий генератор 7 F – 10 
«Біомед» (2 од.) та інше. 
            Віньковецькій центральній районній лікарні – відеогастроскоп в 
загальнохірургічне відділення для проведення ендоскопії (наявний апарат 
знаходиться в критичному стані, повністю зношений); апарат штучної вентиляції 
легень в відділення анестезіології та інтенсивної терапії (наявний апарат повністю 
зношений); гематологічний та біохімічний аналізатори крові в ургентну клініко-
діагностичну лабораторію (в зв’язку з вичерпаним терміном експлуатації наявних 
аналізаторів) та інше.  

Старосинявській центральній районній лікарні – монітор Холтерівський; 
реанімаційно-хірургічний монітор (3 од.); біохімічний аналізатор; гематологічний 
аналізатор; датчик лінійний L12-3 до УЗД апарату Philips HD 7; датчик 
кардіологічний S4-2 до УЗД апарату Philips HD 7 та інше. 

Старокостянтинівській центральній районній лікарні – обладнання для 
відділення реанімації та анестезіології: апарати ШВЛ «Ювент Т» - (2 од.), тощо. 

Красилівській центральній районній лікарні – обладнання для відділення 
реанімації та анестезіології: апарат ШВЛ «Ювент Т»; ліжко акушерське DH-
C101A04C, тощо. 

Деражнянській центральній районній лікарні – апарат штучної вентиляції 
легень; кисневий концентратор (2 од.); біохімічний напівавтоматичний аналізатор; 
гематологічний аналізатор та інше. 

Летичівській центральній районній лікарні – апарат ШВЛ для 
забезпечення повноцінної роботи відділення екстреної медичної допомоги; 
гематологічний аналізатор та біохімічний аналізатор (матеріальна база клініко-
діагностичної лабораторії  Летичівської ЦРЛ  не оновлювалась з 2013 року); 
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холтерівський монітор (для лікування хворих кардіологічного профілю); 
електрокардіограф (3 од.) та інше. 

Городоцькій центральній районній лікарні – апарат ШВЛ «Бриз» (2 од.); 
електрокардіографи «ЮКАРД 100» (4 од.) та інше. 

Теофіпольській центральній районній лікарні – лапароскопічну стійку 
(дасть змогу збільшити чисельність малоінвазійних оперативних втручань 
(урологічні, гінекологічні, хірургічні) та скоротити час на реабілітацію) та інше. 

 
♦ придбання прискорювача лінійного медичного для обласного 

онкодиспансеру – 10 000,0 тис. гривень. 
Хмельницька область має одну з найгірших серед областей України  

статистику з онкологічними захворюваннями (4 811 нововиявлених пацієнтів на 
рік), частині яких необхідна сучасна дистанційна променева терапія (2850 пацієнтів 
на рік). У відділенні променевої терапії диспансеру працюють два морально та 
фізично застарілих апарати для проведення дистанційної променевої терапії, один з 
яких підлягає списанню оскільки не підлягає ремонту. Основною перевагою 
лінійного прискорювача є його пряма дія випромінювання, яка направлена 
безпосередньо на пухлину, при цьому не пошкоджуючи «здорові» тканини. Один 
такий апарат дозволить комплексно пролікувати протягом року до 1000 пацієнтів, 
яким показана сучасна променева терапія. Разом з тим, наявність лінійного 
прискорювача дасть змогу лікувати онкохворих дітей, які на сьогоднішній день 
взагалі позбавлені можливості сучасного точного лікування (відсутність в наявних 
апаратах спеціального коліматора для дуже малих об’ємів пухлин) та змушені його 
проходити за межами області. Дані кошти виділяються для забезпечення 
співфінансування коштів державного бюджету на вказану мету. 

♦ придбання комп’ютерної техніки з метою підготовки до автономізації 
закладів охорони здоров’я та запровадження сучасних медичних інформаційних 
систем (в рамках виконання обласної програми централізованого забезпечення 
медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та 
виробами медичного призначення на 2016-2020 роки) для: 

- обласних закладів охорони здоров’я  – 5 000,0 тис грн; 
- центральних районних лікарень – 5 000,0 тис гривень.  

   
♦ придбання стаціонарного апарату УЗД експертного класу для 

інфекційної лікарні – 3 000,0 тис гривень. 
В інфекційній лікарні щоденно є необхідність проводити  диференційну 

діагностику важким хворим на грип, кір, вірусні гепатити, менінгоенцефаліти, 
вірусні пневмонії, лихоманку неясного ґенезу, хворобу Лайма та інші. На даний час 
заклад оснащений портативним скринінговим УЗД-сканером без можливості 
опційного поповнення програмного забезпечення, який не в змозі забезпечити 
діагностичні потреби в повному обсязі.  

За рахунок виділених коштів планується придбати апарат УЗД, який буде 
укомплектований: постійно-хвильовим, кольоровим, імпульсним доплером для 
оцінки функції серця; еластометрією, яка визначає ступінь фіброзу органів (лікарня 
є центром реалізації  Державної та регіональної програм по лікуванню вірусних 
гепатитів); конвексним, лінійним та фазованим датчиками. 
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♦ придбання спеціального автомобіля класу В для обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з метою поновлення 
парку автотранспорту – 2 600,0 тис гривень. 

На балансі Центру знаходиться 149 санітарних автомобілів, з них 77 класу А 
(у т. ч. 2 автомобілі оперативні), 60 класу В (або 67% від потреби при нормативі 90) 
та 8 класу С (або 20%  від потреби при нормативі 40) та інші. Дефіцит складає 30 
машин типу В та 32 – типу С. Норматив забезпечення автомобілями – 1 машина на 
10 тис. населення. Однак, нагального оновлення потребують наявні автомобілі 
класу А і В, оскільки 64% від всіх санітарних автомобілів експлуатується більше 10 
років, з них 58% - це УАЗ- 3962. 

 
♦ придбання апарату УЗД для обласної психлікарні №1 – 1000,0 тис 

гривень. 
 Заклад щорічно обслуговує майже 9 тисяч хворих. Медичне обладнання не 

закуповувалось на протязі тривалого часу. Найгостріше стоїть питання щодо 
діагностування у хворих з психічними розладами хвороб щитовидної залози, 
черевної порожнини, серцево-судинних та гінекологічних захворювань. Своєчасне 
виявлення недуги значно скорочує термін лікування та зводить до мінімуму 
негативні наслідки захворювань. Вирішення зазначених вище проблем можливе у 
разі придбання апарату комплексної ультразвукової діагностики.    

 
♦ придбання апарату ШВЛ експертного класу для інфекційної лікарні – 

1 000,0 тис гривень. 
У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії закладу лікується майже 

40% найважчих хворих області, яким надається екстрена медична допомога, в т.ч. 
штучна вентиляція легень. В лікарні наявні 6 апаратів ШВЛ, але вони недостатньо 
оснащені новітніми розробками і не всі адаптовані для проведення тривалої 
штучної вентиляції легень (під час епідемії в закладі лікувались пацієнти із 
захворюваннями грипу при перебуванні на штучній вентиляції легень протягом 20-
30 днів).  

♦ придбання 2-х копіювальних апаратів для обласного психдиспансеру – 
40,0 тис гривень. 

♦ придбання 2-х контейнерів для сміття для спеціалізованого будинку 
дитини «Берізка» – 20,0 тис гривень. 

 
1.2.3. На придбання м’якого інвентарю для обласної психлікарні № 1  – 

242,5 тис грн для придбання та часткової заміни постільної білизни, матраців, 
теплих ковдр. Інтенсивне використання та специфіка перебування хворих в закладі 
призводять до значного фізичного зносу та неможливості подальшого 
використання інвентарю. 

 
1.2.4. На вирішення інших питань для обласних закладів охорони 

здоров’я: 
♦ придбання меблів для обласного центру екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф – 250,0 тис. грн. Кошти планується спрямувати на 
придбання меблів (столи письмові, шафи для одягу, шафи для паперів, дивани, 
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медичні кушетки, стільці та інше медичне обладнання) для обладнання робочих 
місць працівників станцій, підстанцій, пунктів екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф.  

♦ обласному психдиспансеру – 90,0 тис грн, з яких: 
- 30,0 тис грн для проведення поточного ремонту автотранспорту: ВАЗ 2121 

1990 р.в. (повна діагностика, зварювальні роботи ходової частини) та ВАЗ 2107 
2005 р.в. (заміна пружин, колодок гальмівних, механізмів замка, генератора, 
циліндра, насоса); 

- 60,0 тис грн на придбання твердого інвентарю, яке не поновлювалось 
більше 30-ти років (стелажів подвійних та одинарних, шаф-купе для архіву, шаф 
для одягу, столів письмових, тумб з шухлядами, тощо) для забезпечення 
відповідності санітарним нормам, ліцензійним умовам та створення комфортних 
умов прийому відвідувачів закладу.    

 
1.3. Пропонується спрямувати за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій (залишок коштів, що утворився станом на 01.01.2019 року) 
– 249,656 тис грн на покращення матеріально-технічної бази Хмельницького 
обласного онкологічного диспансеру (придбання медичного обладнання, 
лабораторного обладнання (устаткування) вул. Пілотська, 1, м. Хмельницький. 

 
 
2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації. 

 
Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації складає 25 059,921 тис грн, з яких за 
рахунок: 

- освітньої субвенції з державного бюджету – 1 867,513 тис грн (крім того, 
залишки коштів вказаної субвенції в сумі 22 789,967 тис грн спрямовуються для 
місцевих бюджетів області відповідно до їх цільового призначення); 

- коштів обласного бюджету – 23 192,408 тис гривень. 
 
2.1. Пропонується спрямувати за рахунок коштів обласного бюджету –      

23 192,408 тис грн, з яких на: 
2.1.1. Оплату праці з нарахуваннями науково-педагогічним працівникам 

закладів вищої освіти комунальної форми власності (гуманітарно-педагогічна 
академія (2260,7 тис грн), університет управління та права (834,8 тис грн), 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (755,5 тис грн.) – 3 851,0 
тис гривень.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року 
№36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» з 01 
січня 2019 року підвищуються посадові оклади науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти на 11,0 відсотків. Тому, для забезпечення виплати заробітної 
плати з нарахуваннями, відповідно до норм чинного законодавства, вказаній 
категорії працівників є необхідність у виділенні додаткових коштів.  
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2.1.2. Будівництво спортивного майданчика Славутського  
спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої підготовки в галузі науки – 
3 500,0 тис гривень. 

В навчальному закладі навчається 384 вихованця. В закладі є футбольна 
площадка. Проте футбольне поле та бігові доріжки потребують ремонту. З цією 
метою було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво 
спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями, відповідно до якої 
вартість робіт складає 11570,5 тис гривень.  

У 2018 році на вказаний об’єкт було спрямовано кошти в сумі 2449,6 тис грн  
(субвенція з державного бюджету – 1449,6 тис грн та з обласного бюджету 1000,0 
тис грн).  

Для продовження робіт пропонується виділити кошти в сумі 3500,0 тис грн 
За рахунок даних коштів планується провести: влаштування трибун для глядачів, 
підлоги в приміщеннях спортивного комплексу, внутрішні та зовнішні 
оздоблювальні роботи, внутрішню систему опалення, вентиляцію, водопровід, 
каналізацію, електропостачання, пожежну сигналізацію, зовнішні інженерні 
мережі,  огорожі спортивних майданчиків, основи під спортивне покриття. 

 
 2.1.3. Завершення робіт по реконструкції даху будівлі Хмельницького 

спеціалізованого ліцею-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки – 
3259,9 тис гривень. 

Приміщення ліцею-інтернату побудоване у 2000 році. Покрівля будівлі 
плоска, м’яка, рубероїдна, яка вичерпала термін експлуатації та протікає. Для 
збереження від руйнації будівлі та економії бюджетних коштів у 2016 році 
виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію даху з 
утепленням зовнішніх стін на загальну суму 10 507,4 тис гривень. У 2017 році 
використано кошти на реконструкцію даху з утепленням зовнішніх стін в сумі 
10 152,3 тис гривень. У 2018 році проведено корегування проектно-кошторисної 
документації на залишок робіт, вартість яких становить 5 220,1 тис гривень.  У 
2018 році на реконструкцію даху використано 1960,2 тис гривень. Тому, для 
завершення влаштування шатрового даху пропонується виділити кошти в сумі 
3259,9 тис гривень. За рахунок даних коштів планується провести роботи по 
влаштування шатрового даху над спальним корпусом №3, а саме: змонтувати 
дерев’яну кроквяну систему, влаштувати покриття даху із металопрофілю, тощо. 

 
2.1.4. Проведення капітального ремонту покриття в легкоатлетичному 

манежі в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської 
молоді – 1 000,0 тис гривень.  
 В центрі функціонує 7 відділень різних напрямів (бокс, вільна боротьба, 
спортивна гімнастика, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, тхеквондо ВТФ), де 
займається 1500 вихованців. 
 Матеріальна база відділення легкої атлетики складається з легкоатлетичного 
манежу (відкритий у 1983 році), покриття якого за 35 років не оновлювалось та у 
зв’язку з довготривалою експлуатацією вийшло з ладу. Окремими місцями 
резинове покриття стерлося і крізь нього проступає цементна стяжка, внаслідок 



 

 19

чого під час кожного тренування зростає ризик травмування спортсменів. Таке 
гумове покриття застаріле і не відповідає чинним технічним вимогам.  

Тому для забезпечення належних умов тренувань, занять фізкультурою та 
спортом є необхідність в проведенні капітального ремонту манежу по заміні 
покриття підлоги.  
 

2.1.5. Проведення капітального ремонту існуючих газових мереж  
(встановлення модему в газовій котельні) в Хмельницькому обласному центрі 
фізичного виховання учнівської молоді – 220,271 тис гривень.  

Відповідно до Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого Постановою 
НКРЕ КП №2494 від 30.09.2015 року, власники комерційних вузлів обліку 
природного газу, річний обсяг обліку природного газу яких становить від 10 
тис.м.куб. до 100 тис.м.куб. зобов’язані забезпечити облаштування засобами 
дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку до 1 травня 2019 року. 

 
2.1.6. Придбання 2-х насосів для газової котельні (138,6 тис грн), фільтру 

в малий басейн та 2-х кришок дозуючого насосу (73,6 тис грн), паролону в 
малий басейн (80,0 тис грн) для Хмельницького обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді на загальну суму – 292,2 тис гривень.  

На даний час насоси у газовій котельні вийшли з ладу, ремонту не 
підлягають та потребують негайної заміни. Придбання насосів забезпечить 
безперебійну роботу закладу. 

Крім того, в кришці корпусу фільтру очистки води в малому басейні 
утворилася тріщина, через яку протікає вода. Для усунення аварійної ситуації 
необхідно замінити кришку фільтра.  

Також, для проведення безпечних занять в гімнастичному залі для дівчат зі 
стрибків, є необхідність у заміні  паралону в ямі, який  зносився  і потребує заміни. 
 

2.1.7. Придбання тротуарної плитки для проведення ремонту власними 
силами з облаштування території Хмельницького дитячого будинку – 180,0 
тис гривень. 

Укладання асфальтного покриття на території закладу проводилося ще у 80-ті 
роки, яке на даний час знаходиться у незадовільному стані і потребує проведення 
поточного ремонту. Загальна площа покриття, яка потребує ремонту становить 
близько 4000 кв. метрів. Першочергово є необхідність у проведенні ремонту 
території 500 кв. метрів. Тому, у 2018 році було проведено ремонт частини 
покриття площею 300 кв. метрів. На 2019 рік на продовження робіт виготовлено 
кошторисну документацію (200 кв. метрів) на суму 180,0 тис гривень.  

 
2.1.8. Придбання сервера (20,0 тис грн) та принтера БФП (20,0 тис грн) 

для комунального закладу «Центр організаційно-господарського забезпечення  
закладів освіти» на загальну суму – 40,0 тис гривень.  

На даний час існуюче серверне обладнання та багатофункціональний 
пристрій є морально та фізично застарілими, часто виходять з ладу, відсутні 
комплектуючі деталі. Для забезпечення належного робочого процесу працівників 
закладу щодо обміну інформацією, друкуванням та копіюванням є нагальна 
потреба в придбання даного обладнання. 
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 2.1.9. Придбання пристрою автоматичного переключення живлення 

будівлі для комунального закладу «Центр організаційно-господарського 
забезпечення  закладів освіти» на загальну суму – 56,9 тис гривень.  

Будинок освіти побудований у 1968 році. За час експлуатації обладнання 
електрощитової вийшло з ладу і не забезпечує, у разі потреби, відключення 
напруги, що може призвести до надзвичайної ситуації. Придбання пристрою 
автоматичного переключення живлення забезпечить безпечну експлуатацію 
Будинку освіти. 

 
2.1.10. Проведення поточного ремонту даху та приміщення складу 

підручників комунального закладу «Центр організаційно-господарського 
забезпечення  закладів освіти» – 96,0 тис гривень.  

Нежитлове приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 
92 побудоване у 1971 році.  Дах приміщення плоский.  Покрівля м’яка рубероїдна, 
яка вичерпала свій термін експлуатації та протікає. Внаслідок затікання 
атмосферних опадів прогнили віконні рами, відстала внутрішня штукатурка, 
утворився грибок. Для збереження будівлі від руйнації є потреба в проведенні 
поточного ремонту даху та приміщення. 

 
2.1.11. Придбання електричної сковороди, м’ясорубки та протирочної 

машини для харчоблоку їдальні Хмельницького дитячого будинку на 
загальну суму – 72,7 тис гривень. 

Придбання даного обладнання дасть змогу забезпечити належне 
функціонування харчоблоку їдальні закладу, оскільки наявне в закладі обладнання 
вийшло з ладу. 
 

2.1.12. Проведення поточного ремонту даху приміщення Хмельницького 
інституту післядипломної педагогічної освіти – 85,0 тис гривень. 
         Приміщення інституту післядипломної педагогічної освіти побудоване у 2000 
році. Дах приміщення плоский. Покрівля м’яка рубероїдна, яка вичерпала свій 
термін експлуатації та протікає. Для збереження  будівлі  від руйнації є потреба в 
проведенні поточного ремонту даху та приміщення. 

 
2.1.13. Придбання фекального насосу для каналізаційно-насосної станції 

Ізяславського навчально-реабілітаційного центру – 35,0 тис гривень.  
На даний час каналізаційно-насосна станції навчального закладу обладнана 

лише одним насосом, який знаходиться у незадовільному стані і часто виходить з 
ладу. Проте, відповідно до Державних будівельних норм насосна станція має бути 
укомплектована двома насосами, робочим та резервним. Тому для забезпечення 
належної роботи насосної станції є необхідність в придбанні ще одного насоса.  
 

2.1.14. Проведення протипожежних заходів в інтернатних та інших 
закладах – 2 743,551 тис грн, з яких: 
        ♦ придбання вогнегасників, пожежних щитів та іншого обладнання – 
195,814 тис грн (Плужнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ст. – 
10,3  тис грн, Орининська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. – 4,5 тис грн, 
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Вовковинецька загальноосвітня школа-інтернат – 5,72 тис грн, Антонінська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 2,02 тис грн, Берездівська  спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат – 5,66 тис грн, Ізяславський навчально-
реабілітаційний центр – 4,664 тис грн, Кам’янець-Подільська  спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. – 9,0 тис грн, Солобковецький навчально-
реабілітаційний центр – 7,6 тис грн, Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат 
поглибленої підготовки в галузі науки – 107,24 тис грн, Славутський ліцей ІІ-ІІІ 
ступенів – 8,22  тис грн, Хмельницький обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді – 5,44 тис грн, Хмельницький обласний центр 
фізичного виховання учнівської молоді – 20,5 тис грн, Хмельницький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти – 4,95 тис грн); 
 ♦ просочення дерев’яних конструкцій горищ, встановлення пожежної 
сигналізації та інші заходи – 2 547,737 тис грн (Плужнянська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІ ст. – 120,848 тис грн, Орининська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ст. – 161,775 тис грн, Вовковинецька загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ст. – 58,101 тис грн,  Хмельницька санаторна школа-інтернат із 
збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням 
учнів (вихованців) – 283,524 тис грн, Хмельницький обласний дитячий будинок – 
108,351 тис грн, Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 67,914 
тис грн, Голенищівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 333,672 тис 
грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 94,846 тис грн, Кам’янець-
Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. – 68,565 тис грн, Кам’янець-
Подільський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр – 40,199 тис грн, 
Новоушицька  спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 92,427 тис грн, 
Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 197,163 тис грн, Ямпільська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 285,001 тис грн, Хмельницький 
спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки – 376,489 тис 
грн, Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. – 199,722 тис грн, Кам’янець-Подільська 
спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. «Славутинка» – 48,88 тис грн, 
Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді – 
2,79 тис грн, Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді – 7,47 тис. гривень). 
 

2.1.15.  Підтримка професійно-технічних навчальних закладів освіти – 
7759,886 тис грн, з яких на: 

♦ Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №2 ДПТНЗ 
«Славутський професійний ліцей» по вул. Ярослава Мудрого, 75 в м.Славута – 
1859,318 тис гривень.  

Навчальний корпус №2 побудований у 1936 році. Дах будівлі має множинні 
пошкодження, результатом чого стали численні протікання в навчальних кабінетах. 
Згідно проектно-кошторисної документації вартість робіт складає 1859,318 тис 
гривень. 

♦ Капітальний ремонт їдальні Нетішинського професійного ліцею по 
проспекту Незалежності, 2, в м.Нетішин, Хмельницької області – 1442,0 тис 
гривень. 

Їдальня знаходиться на межі аварійного стану (просіла підлога, з’явилися 
тріщини в стінах), що негативно впливає на надання послуг з харчування учнів 
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ліцею, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з особливими освітніми потребами і інвалідністю.  

За рахунок даних коштів планується провести улаштування покриття підлоги 
керамічною плиткою, поліпшення штукатурки стін, шпаклювання стін, фарбування 
стін, шпаклювання стель, облицювання плитками керамічними глазурованими 
поверхонь стін. 

♦ Капітальний ремонт тепломережі ДНЗ «Волочиський промислово-
аграрний професійний ліцей» у м.Волочиськ – 299,849 тис гривень.  

Для впровадження заходів енергозбереження, враховуючи довготривале 
використання тепломережі навчального закладу (понад 40 років) необхідно 
провести її ремонт. Вказана мережа фізично зносилася, закінчився термін 
експлуатації і підлягає заміні. Протягом останніх опалювальних сезонів 
відбувались розриви трубопроводів тепломережі в різних місцях. 

 
♦ Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території Нетішинського 

професійного ліцею по проспекту Незалежності, 2 в м.Нетішин, Хмельницької 
області – 1461,0 тис гривень. 

Територія навколо ліцею потребує покращення, оскільки тротуарні плити 
навколо навчальних та виробничих приміщень зазнали значної деформації, що 
створює небезпеку травмування учасників освітнього процесу та інших осіб, 
унеможливує безпечну реалізацію права громадян, у тому числі осіб з особливими 
освітніми потребами, на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти 
відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації. 

За рахунок даних коштів планується провести улаштування цементної 
стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі, покриттів з керамічних плиток на 
розчині, покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів та бортових каменів 
бетонних і залізобетонних. 

 
♦ Придбання обладнання для проведення виробничого навчання та 

модернізації навчально-матеріальної бази в ДПТНЗ «Красилівський 
професійний ліцей» – 137,0 тис гривень. 

Для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників з метою 
впровадження новітніх виробничих технології та обладнання по професіях 
«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» та «Штукатур, 
лицювальник-плиточник, маляр» необхідно придбати навчально-виробниче 
обладнання, а саме: штукатурну станцію, лазерний нівелір, зварювальний 
напівавтомат (2 од.).   

 
♦ Придбання шиферу для часткового ремонту покрівлі будівлі 

спортивного залу Грицівського вищого професійного художнього училища 
№19 – 17,0 тис гривень.  

Будівля спортивного залу побудована у 1964 році. На даний час покрівля 
знаходиться у незадовільному стані та протікає. Тому, є необхідність у заміні 
частини покрівлі даної будівлі (заміна 60 листів шиферу). 
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♦ Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) житлового будинку 
(гуртожитку) по проспекту Незалежності, 8 в м.Нетішин – 1341,979 тис 
гривень.  

Будівля гуртожитку введена в експлуатацію у 1983 році. Внаслідок затікання 
дощової води покрівля гуртожитку почала частково протікати, що призвело до 
руйнування стін та стелі. 

Для створення сприятливих умов проживання учнів у гуртожитку, необхідно 
провести влаштування роздільного шару із геотекстилю, покрівельного шару 
мембраною, встановлення зливних лійок, улаштування покриття з листової сталі  
скатів (по існуючих металоконструкціях), а також влаштування огорожі покрівлі.  

 
♦ Проведення протипожежних заходів у закладах на загальну суму – 

1201,74 тис грн, з яких:  
- придбання вогнегасників – 227,04 тис грн (ДПТНЗ «Волочиський 

промислово-аграрний професійний ліцей» – 33,8 тис грн, Грицівське вище 
професійне художнє училище №19 – 18,96 тис грн, Шепетівський професійний 
ліцей – 12,8 тис грн, Нетішинський професійний ліцей – 102,84 тис грн, ДПТНЗ 
«Красилівський професійний ліцей» – 27,2 тис грн, ДПТНЗ «Славутський 
професійний ліцей» – 31,44 тис грн); 

- встановлення протипожежної сигналізації та просочення дерев’яних 
конструкцій – 974,7 тис грн (Грицівське вище професійне художнє училище №19 
– 208,6 тис грн, Шепетівський професійний ліцей – 320,0 тис грн, ДПТНЗ 
«Красилівський професійний ліцей» – 127,0 тис грн, ДПТНЗ «Славутський 
професійний ліцей» – 319,1 тис. гривень). 

 
 
2.2. Пропонується спрямувати за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету – 1 867,513 тис грн, з яких: 
 

2.2.1. За рахунок освітньої субвенції, виділеної відповідно до постанови 
КМУ від 14.01.2015 року №6 – 584,1 тис грн, з них на: 

 
 ♦ Придбання навчального кабінету «Захист Вітчизни» для Кам'янець-
Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою – 309,7 тис 
гривень.  

Придбання навчального кабінету «Захист Вітчизни» дозволить покращити 
якість освітніх послуг та патріотичне виховання вихованців даного закладу. 

♦ Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт котельні та теплової мережі Ямпільської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат (залишок коштів освітньої субвенції, 
виділеної розпорядженням КМУ від 16.11.2016 року №827-р) – 73,0 тис гривень. 

Школа-інтернат опалюється від власної газової котельні, побудованої у 2004 
році. Газові котли вичерпали свій термін експлуатації та потребують заміни. З 
метою недопущення надзвичайної ситуації та ефективного використання 
бюджетних коштів, пропонується перевести опалення школи з газового опалення 
на опалення на твердому паливі.  



 

 24

♦ Виплату заробітної плати з нарахуваннями для організації процесу 
інклюзивного навчання – 176,9 тис гривень.  

♦ Придбання настінних проекційних екранів для Хмельницького 
спеціалізованого ліцею-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки – 24,5 
тис гривень. 

З метою повноцінного та якісного проведення уроків в закладі у попередні 
роки придбано проектори. Для їх ефективного використання є нагальна потреба в 
придбанні проекційних екранів  (11 од.). 

 
2.2.2. За рахунок освітньої субвенції, виділеної відповідно до 

розпорядження КМУ від 18.12.2018 року №1012-р – 1283,413 тис грн на: 
♦ Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання         

та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів – 500,0 тис 
грн для Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернат; 

♦ Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 
закладів загальної середньої освіти для Ізяславського (273,413 тис грн) та 
Солобковецького навчально-реабілітаційних центрів (510,0 тис грн) – 783,413 
тис гривень.  

Ізяславський навчально-реабілітаційний центр  розміщений у восьми окремо 
побудованих приміщеннях. В закладі навчаються та проходять реабілітацію 127 
вихованців із захворюванням опорно-рухового апарату, з яких 62 дитини з 
інвалідністю. В основному основні приміщення облаштовано внутрішніми 
санвузлами. Проте, відсутні внутрішні санвузли  в  адміністративному  корпусі №2, 
в якому розміщені бібліотека з читацьким залом та кабінет методистів. Тому, є 
необхідність у влаштуванні внутрішніх санвузлів.  

Солобковецький  навчально-реабілітаційний центр розміщений у чотирьох 
основних приміщеннях, які побудовані на значній відстані одне від одного.  В 
навчальному закладі навчається та проходить реабілітацію 115 вихованців, з яких 
40 дітей з інвалідністю та 35 дітей зі складними порушеннями розвитку. В усіх 
приміщеннях, крім навчально-виробничої майстерні побудовані внутрішні 
санвузли. Для створення необхідних санітарно-гігієнічних умов є необхідність у 
влаштуванні внутрішніх санвузлів.    

 
 
3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
         Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на загальну 
суму 14 828,398 тис грн, з яких на: 
 3.1. На виконання заходів обласної комплексної програми соціального 
захисту населення на 2016-2020 роки, а саме на надання: 
 ♦ одноразової матеріальної допомоги малозахищеним верствам 
населення – 2 000,0 тис гривень. 
 В обласному бюджету на 2019 рік на вказану мету передбачено 4000 тис грн 
Частина цієї суми (1300 тис грн) буде спрямована на виплату матеріальної 
допомоги по заявах поданих у 2018 році. Додаткова потреба в коштах на виплату 
допомоги у І півріччі 2019 року складає 2000,0 тис грн; 
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 ♦ одноразової матеріальної допомоги на дороговартісне лікування – 
2000,0 тис гривень. 
 В обласному бюджету на 2019 рік на вказану мету передбачено 4000 тис грн 
Розрахункова кількість звернень громадян на виплату зазначеної допомоги у 2019 
році очікується на рівні 2018 року. Так у І півріччі минулого року було виплачено 
допомоги на суму 6000 тис грн;  
 ♦ фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість – 400,0 тис гривень. 
 З коштів обласного бюджету у 2018 році на вказану мету було спрямовано 
400,0 тис грн, які були розподіленні на конкурсній основі (відповідно до поданих 
соціальних проектів) між 16-ма громадськими організаціями. В обласному бюджеті 
на 2019 рік на фінансову підтримку громадських організацій кошти не передбачені. 
  
 3.2. На виконання заходів обласної комплексної програми соціальної 
підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей 
загиблих учасників АТО, операції  Об’єднаних сил, постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та 
вшанування пам’яті загиблих на 2019-2020 роки – 100,0 тис грн, а саме для 
надання одноразової  матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, 
захоплених в полон, або зниклих безвісти. 
  У 2018 році вказаної допомоги було виплачено 6-и особам (по 50 тис грн) на 
загальну суму 300,0 тис гривень. На даний час до Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації надійшли документи від 2-х громадян. 

 
 3.3. Проведення капітальних видатків інтернатними закладами системи 
соціального захисту – 10 328,398 тис грн, з них на: 

 ♦ Капітальний ремонт харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та інвалідів – 891,502 тис гривень. 

Заклад розрахований на 50 ліжок. 
Будівля, в якій розташовані харчоблок, адміністративні кабінети, складські 

приміщення та ритуальна кімната побудована в 1937 році. За весь період 
експлуатації капітальний ремонт не проводився, окрім капітального ремонту даху в 
2016 році. 

Стіни будівлі цегляні, муровані на вапняному розчині, який від тривалого 
терміну експлуатації постійно руйнується та обсипається, від чого по всій будівлі 
утворилися глибокі щілини та тріщини. Внутрішні приміщення також потребують 
капітального ремонту, а саме: стіни та стеля постійно тріскаються та осипаються, 
утворюються тріщини; дерев’яна підлога в багатьох місцях прогнила; потребують 
також заміни дерев’яні двері, які розсохлися та струхлявіли; крім того, необхідно 
замінити старі електричні розетки, вимикачі та світильники. 

Планується провести наступні роботи: утеплити фасад будівлі мінеральними 
плитами, здійснити ремонт стелі будівлі та внутрішнє облицювання поверхонь стін 
керамічною плиткою, замінити дерев’яну підлогу керамічним покриттям, замінити 
2-є зовнішніх вхідних та 7-м внутрішніх дверей, тощо. 

Проектно-кошторисна документація виготовлено в цінах 2018 року. 
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 ♦ Капітальний ремонт з утепленням фасаду Смотрицького будинку-
інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 797,12 тис гривень. 

Заклад розрахований на 35 місць. 
На балансі будинку-інтернату знаходяться дві будівлі, а саме: житловий 

корпус 1957 року та адміністративно-побутовий 1931 року. За весь час існування 
дані будівлі жодного разу капітально не ремонтувались. 

Стіни житлового корпусу виконані зі шлакобетону та мають товщину 60 см. 
Даний матеріал є доволі холодним, тому в зимовий період необхідно 
використовувати багато енергії для дотримання температурного режиму в 
кімнатах. Під час сильних морозів температура в окремих кімнатах ледь сягає 16 
градусів. Фасад даної будівлі від перепаду температур постійно руйнується та 
осипається, тому щороку необхідно проводити його ремонт.  

Проведення капітального ремонту з утепленням фасаду дасть можливість 
економити бюджетні кошти на опалення будівлі, покращити температурний режим 
в житлових кімнатах підопічних, а також відпаде потреба у щорічному ремонті 
фасаду та цоколя.  

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2018 року. 
 ♦ Капітальний ремонт покрівлі Самчиківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів – 999,143 тис гривень. 

Заклад розрахований на 50 місць.  
Частина будівлі житлового корпусу була побудована у 1964 році, а інша в 

1985 році. З моменту побудови дах житлового корпусу не ремонтувався, лише 
проводилось просочення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином. Дах 
знаходиться в аварійному стані: крокви старі, трухляві, місцями почорніли і 
прогнили. Через множинні тріщини в шифері покрівлі намітає сніг або забиває 
дощ, внаслідок чого мокріє стеля, є загроза обвалення дерев’яних конструкцій 
даху.  

Планується провести наступні види робіт, а саме улаштування: покрівель 
шатрових із металопрофіля, гідроізоляції, пароізоляційного шару, жолобів 
підвісних та навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, тощо. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2018 року. 
 
 ♦ Капітальний ремонт покрівлі Полонського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів – 1 448,846 тис гривень. 

Заклад розрахований на 50 місць. 
Будинок-інтернат засновано у 1994 році. При переобладнанні приміщення 

житлового корпусу з старої школи капітальний ремонт даху не проводився. 
Внаслідок тривалого терміну експлуатації покриття даху (площею 1150 кв.м.) 

з хвилястих азбестоцементних листів постійно протікає, значна частина дерев’яних 
конструкції потребує заміни. 

Планується утеплити перекриття даху мінеральною ватою, замінити 
дерев’яні конструкції, улаштувати лати з прозорами із дощок i брусків під покрівлю 
з листової сталі, влаштувати гідроізоляцію, встановити блискавкозахист, замінити 
азбестоцементні листи на покриття з профільного листа, тощо. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2018 року. 
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 ♦ Капітальний ремонт кухні та столової Мілівецького 
психоневрологічного інтернату – 1 284,268 тис гривень. 

Харчоблок інтернату знаходиться в адміністративному корпусі та з’єднаний 
із житловим корпусом переходом. Адміністративний корпус перебуває в 
експлуатації з 1988 року, капремонт кухні та їдальні не проводився жодного разу. 

Від тривалої експлуатації труби прогнили і протікають, на стінах та підлозі 
потріскала та осипається облицювальна плитка, кухонне обладнання перебуває в 
аварійному стані. З метою недопущення аварійних ситуацій та створення належних 
умов праці для співробітників установи, планується провести наступні основні 
види робіт, а саме: облицювати керамічною плиткою стін, стовпів, пілястрів і 
укосів, улаштування та фарбування підвісних стель гіпсокартонними або 
гіпсоволокнистими листами з попереднім облаштуванням каркасу із металевих 
профілів, улаштування підвісних стель “Армстронг”, улаштування покриттів з 
керамічних плиток з попереднім улаштуванням цементної стяжки, заміна старих 
дерев’яних вікон з металопластику, ремонт системи опалення, вентиляції, 
електроосвітлення.  

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2018 року. 
  

 ♦ Солобковецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів – 37,7 тис грн, з яких на: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт пральні – 13,5 ти. гривень.  

Заклад розрахований на 50 ліжок. 
Приміщення пральні збудоване в 1967 році, капітальний ремонт не 

проводився. Дах будівлі прогнив, стеля будівлі змонтована з плоского шиферу не 
утеплена, не утеплена і сама будівля, всередині приміщення із стін обсипається 
штукатурка, облітає плитка, каналізаційна сітка пошкоджена, потребує заміни 
електропроводка. 

- придбання пральної машини – 24,2 тис гривень. 
В грудні 2018 року одна із пральних машин вчетверте завезена на ремонт. 

Відповідно до акту сервісного центру від 10.12.2018 року подальший ремонт 
обладнання є фінансово недоцільним і пральна машина підлягає списанню. 

На сьогоднішній день в інтернаті працює лише одна пральна машина, що не 
відповідає необхідним об’ємам прання білизни. Подальше використання лише 
однієї наявної пральної машини призведе до швидкого її виходу з ладу та 
погіршення санітарно-гігієнічних норм в інтернаті. 

  
 ♦ Зяньковецький психоневрологічний інтернат – 511,08 тис грн, з яких 
на: 

- завершення капітального ремонту спального корпусу №1 – 330,268 тис 
гривень. 

Заклад розрахований на 145 місць. На території інтернату розташований 
житловий корпус №1, в якому перебуває 31 лежачий психоневрологічний хворий. 

Будівля побудована у 1893 році як маєток. До війни і післявоєнні роки тут 
розміщувався диспансер для кістково-туберкульозних хворих, з 1957 по 1964 роки 
– пологовий будинок, у 1965 році відкритий психоневрологічний інтернат. 
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За час існування інтернату кошти на капітальний ремонт даного приміщення 
не виділялися лише здійснювались поточні ремонти власними силами. 

Під корпусом знаходиться підвальне приміщення, яке з’єднується з корпусом 
№1 дерев’яними сходами. Дані сходи за тривалий термін експлуатації перебувають 
в аварійному стані  та, відповідно до приписів ДСНС, потребують негайної заміни.  

З метою недопущення виникнення пожежі старих сходів та перекриття, а 
також для покращення умов проживання підопічних в 2018 році виготовлено 
проектно-кошторисну документацію. 

У 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету на проведення 
зазначеного капітального ремонту було виділено кошти в сумі 528,662 тис гривень. 

Для завершення об’єкту необхідно 330,268 тис гривень. 
- капітальний ремонт частини спального корпусу №1 – 160,812 тис 

гривень. 
При виконанні будівельних робіт виникла необхідність виконати додаткові 

роботи, які не були включені до проектно-кошторисної документації у 2018 році, а 
саме: встановлення 850м кабелю, вимикача пакетного, щитка освiтлювального, 
металопластикових перегородок, вимикачів, світильників в пiдвiсних стелях. 

Проектно-кошторисна документація складена в цінах станом на січень 2019 
року. 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 
капітального ремонту будівлі для створення відділення підтриманого 
проживання – 20,0 тис гривень. 

 З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.08.2012 р. “Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних 
послуг”, від 13.03.2013 р. № 208-р “Про затвердження плану заходів на 2013-2016 
роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг”  
на території Зяньковецького психоневрологічного інтернату планується створити 
відділення підтриманого проживання.  
  
 ♦ Будівництво свердловини на воду для Новокостянтинівського 
будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 579,46 тис 
гривень. 

Заклад розрахований на 50 місць. 
На даний час інтернат має на балансі криницю, але у зв’язку із зниженням 

рівня підґрунтових вод, запасу води вистачає лише на 2 години роботи. З метою 
забезпечення установи питною водою в 2017 році проведено вишукувальні роботи 
та виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво свердловини. 

Планується провести наступні основні роботи: здійснити буріння 
водозабірної свердловини глибиною 100 м, здійснити будівництво насосної станції,  
улаштувати круглі колодязі об’ємом 2,17 куб.м. із збірного залізобетону, 
облаштувати вентиляцію, укласти 40 м трубопроводів із поліетиленових труб, 
встановити гідроакумулюючий бак об’ємом 300л, лічильник холодної води, крани 
та клапани, провести монтаж системи заземлення та інше. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2017 року. 
 



 

 29

♦ Капітальний ремонт покрівлі житлової будівлі (основна частина) 
Вереміївського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 
1092,68 тис гривень. 

Заклад розраховано на 55 місць. 
Будівля будинку-інтернату, а саме житлове приміщення (основна частина) 

побудоване ще у 1967 році та добудоване у 1991 році. Капітальний ремонт не 
проводився жодного разу з часу існування закладу. За довгий час експлуатації під 
впливом чинників зовнішнього середовища будівля пошкоджена та має 
неестетичний вигляд. Покрівля протікає на стиках перекриття даху, місцями 
пробитий та вимитий дощем і градом шифер. 

З метою покращення стану будівлі, зменшення витрат на енергоносії, а також 
забезпечення температурного режиму в інтернаті є потреба у капітальному ремонті 
покрівлі площею 1192,9  кв. м. 

Планується провести наступні основні види робіт: розбирання покриттів 
покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів та лат (решетування) з брусків з 
прозорами; улаштування прокладної гідроізоляції в один шар та покриття з листової 
сталі скатів з настінними жолобами та звисами; навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів, тощо. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2018 року. 
 
♦ Капітальний ремонт даху із заміною покрівлі, влаштування 

вентиляційної системи та підвісної стелі в будівлі пральні та швейного цеху 
Дунаєвецького психоневрологічного інтернату – 580,0 тис гривень.  

Приміщення пральні та швейного цеху – це будівля 1968 року. В 2016 році 
було проведено капітальний ремонт в середині приміщення. 

Покрівля на сьогоднішній день – це односкатний дах без будь-якого 
утеплення, покриття шиферне, тонкі плити, крокви та решітка не придатні для 
подальшого використання (погнили) шифер тріскає. Крім того, відсутня система 
водовідведення. Дах протікає, що призводить до промокання стелі. Через 
відсутність теплоізоляції стеля постійно в конденсаті. 

 
♦ Капітальний ремонт котельні з заміною парового котла НІІСТУ-5 та 

допоміжних вузлів в Хмельницькому геріатричному пансіонаті для ветеранів 
війни та праці – 450,0 тис гривень. 

Заклад розрахований на 130 місць.  
З 2008 року установу було від’єднано від централізованого опалення і 

переведено на автономне газове опалення. Виготовлення пару, який 
використовується для сушіння білизни у суцільних барабанах, проводиться за 
допомогою газового котла НІІСТУ-5 виробництва 1971 р. За цей час котел НІІСТУ-
5 декілька разів був підданий капітальному ремонту. На сьогодні котел ремонту не 
підлягає і подальше використання не можливе.  
 

♦ Завершення капітального ремонту кімнати відпочинку та душових 
Виноградівського психоневрологічного інтернату – 186,699 тис гривень.  

Заклад розрахований на 160 місць. 
Приміщення житлового корпусу трьохповерхове та являє собою об’єднання  

трьох, споруджених в різний період,  будівель  (1 будівля – панський маєток 1862 
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р., дві інші - прибудовані до нього приміщення  1960 та 1988 рр.). На даний момент 
вказані будівлі являють собою єдину споруду.  

В 2011-2012 року проведено капітальний ремонт  харчоблоку та 2 поверху 
зазначеного житлового корпусу, в 2015 році – ремонт даху та відмостки, в 2016 
році проведено капітальний ремонт фасаду, в 2017 році  – ремонт системи опалення 
та системи гарячого та холодного водопостачання. 

Наразі на першому поверсі будівлі розташовані кімната відпочинку 
підопічних та душові, які перебувають в аварійному стані.  

З метою покращення санітарно-гігієнічних умов проживання підопічних  
психоневрологічного інтернату в 2018 році розпочато капітального ремонту 
зазначених вище приміщень. Вартість об’єкту відповідно до проектно-кошторисної 
документації складає 646,422 тис гривень. У 2018 році на зазначені роботи 
використано 459,723 тис гривень. 
 

♦ Китайгородський будинок-інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів – 116,933 тис грн, з них: 

- завершення капітального ремонту (утеплення) житлового корпусу – 
96,482 тис гривень. 

Заклад розраховано на 50 місць. 
З метою забезпечення належних умов проживання мешканців установи 

восени 2018 року розпочато капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового 
корпусу, вартість якого, відповідно до документації, складає 660,53 тис гривень. 

У 2018 році на вказаний об’єкт використано 564,048 тис гривень. Відповідно 
до кошторису проведено та повністю закінчено роботи по утепленню фасаду 
мінеральними ватними плитами, та нанесенню декоративної штукатурки «короїд». 
Не завершеними залишаються роботи по облицюванню поверхонь цоколя 
керамічними плитками та частина робіт з утеплення покриттів (горище) 
мінеральними плитами. 

- завершення капітального ремонту частини приміщень корпусу №2 – 
20,451 тис гривень. 

У 2017 році Китайгородський будинок-інтернат перевірявся Головним 
управлінням ДСНС у Хмельницькій області. По результатах перевірки складено 
акт та було направлено матеріали в Хмельницький окружний адміністративний суд 
з вимогою призупинити експлуатацію установи до повного усунення недоліків, що 
спричиняють виявлення пожежі. 23 лютого 2018 року суд виніс вирок на користь 
інтернату, але з умовою в найкоротші терміни усунути виявлені порушення. 

Одним із таких порушень стало наявність на стінах та стелі пластикової 
вагонки у деяких приміщеннях корпусу №2, що суперечить вимогам Правил 
пожежної безпеки в Україні. 

Для усунення даних недоліків, забезпечення безпеки перебування мешканців 
установи, в 2018 році розпочато капітальний ремонт частини приміщення корпусу 
№ 2, вартість якого, відповідно до документації, складає 208,768 тис гривень. 

У 2018 році з коштів обласного бюджету на зазначені роботи використано 
188,317 тис гривень.  
 

♦ Виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний 
ремонт будівлі харчоблоку (39,8 тис грн) та капітальний ремонт системи 
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опалення (47,5 тис грн) Старокривинського будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів – 87,3 тис гривень.  
 
 3.4. Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі обліку 
спожитого природного газу у Хмельницькому геріатричному пансіонаті для 
ветеранів війни та праці (50,00 тис грн), Черчецького (91,937 тис грн) та 
Солобковецькому (17,272 тис грн) будинках-інтернатах для громадян 
похилого віку та інвалідів – 159,209 тис гривень. 

Відповідно до Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого Постановою 
НКРЕ КП №2494 від 30.09.2015 року, власники комерційних вузлів обліку 
природного газу, річний обсяг обліку природного газу яких становить від 10 
тис.м.куб. до 100 тис.м.куб. зобов’язані забезпечити облаштування засобами 
дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку до 1 травня 2019 року. 

 
3.5. Проведення протипожежних заходів в Дунаєвецькому (318,437 тис 

грн), Виноградівському (235,795 тис грн) психоневрологічних інтернатах та 
Черчецькому (61,044 тис грн), Базалійському (48,915 тис грн) і Вільховецькому 
(34,267 тис грн) (ремонт та встановлення протипожежних сигналізацій, систем 
оповіщення тощо) – 698,458 тис гривень.  

3.6 Придбання холодильного обладнання 27-и інтернатними закладами – 
324,0 тис грн (по одному на заклад). 

 
 3.7. На проведення розрахунків Ліщанським будинком-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів за електричну енергію та охорону 
приміщення Вовківецького будинку-інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів – 84,0 тис гривень. 

 
 

4. Управління культури, національностей, релігій та туризму  
облдержадміністрації. 

 Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 
15549,057 тис грн, з них на: 
 

4.1. Підвищення посадових окладів (за статус академічний) працівникам 
симфонічного оркестру обласної філармонії (1000,0 тис грн) та обласного 
академічного музично-драматичного театру ім.М.Старицького (751,9 тис грн) 
– 1751,9 тис гривень. 
 

4.2. Проведення заходів до ювілейних та пам’ятних дат, державних свят, 
книговидавничу діяльність для обласного науково-методичного центру 
культури і мистецтва – 155,9 тис гривень. 

В обласному бюджеті на 2019 рік  на проведення заходів передбачено 1195,4 
тис грн, що недостатньо для проведення на належному рівні відзначення 
культурно-мистецьких заходів, зокрема, таких як День Європи в Україні та 
Всеукраїнський конкурс «Про Арт». 
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4.3. Виготовлення облікової документації на пам’ятки архітектури 
національного значення (зокрема, Замок у селищі Сатанів Городоцького району, 
Палац у с. Маліївці  Дунаєвецького району, Покровська церква-замок у с. Сутківці 
Ярмолинецького району, Церква у с. Залуччя Чемеровецького району, Дерев’яна 
церква у с. Западинці Летичівського району.) та щойно виявлені об’єкти для 
обласного науково-методичного центру культури і мистецтва – 42,0 тис 
гривень.  

4.4. Проведення капітальних та інших поточних видатків – 12 531,357 
тис грн, з них на: 

♦ Придбання експонатів для музейного фонду обласного художнього 
музею – 100,0 тис гривень.  

У минулому році на придбання експонатів для музейних фондів та історико-
культурних заповідників було передбачено 300,0 тис гривень. В обласному 
бюджеті на 2019 рік на вказану мету кошти не передбачені. 
 

♦ Придбання літератури та періодичних видань для обласних бібліотек 
(обласна універсальна наукова бібліотека - 100,0 тис грн, обласна бібліотека 
для юнацтва - 100,0 тис грн, обласна бібліотека для дітей імені Т.Г.Шевченка - 
100,0 тис грн) – 300,0 тис гривень.  

У минулому році на придбання літератури та періодичних видань для 
обласних бібліотек було передбачено 294,0 тис гривень. В обласному бюджеті на 
2019 рік на вказану мету кошти не передбачені. 

♦ Продовження проведення протиаварійних та реставраційних робіт на 
території Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» - 
8905,557 тис грн, з них на: 

- реставрацію Круглої вежі (складова частина Палацу, XVI ст.) в смт 
Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам’ятка 
архітектури національного значення охор. №764/1). Попередні роботи. 
Протиаварійні роботи – 3336,686  тис гривень. За рахунок вказаних коштів 
планується зробити наступні роботи: укріплення ділянок з деструктованним 
лицьовим шаром цегли, заповнення каверн, вибоїв у цеглі та заповнення швів 
полімерцементною сумішшю, гiдроiзоляцiя цегляної кладки стін, укріплення 
ділянок з деструктованним лицьовим шаром цегли та швів, реставрація мурування 
стін, складених із бутового каменю, армування кладки стiн, посилення цегляних 
стiн металевими тяжами, улаштування цементної стяжки, тощо; 

-   реставрацію Барбакану (складова частина Палацу, XVI ст.) в смт 
Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам’ятка 
архітектури національного значення охор. №764/1). Попередні роботи. 
Протиаварійні роботи – 3329,262 тис гривень. За рахунок вказаних коштів 
планується зробити наступні роботи: улаштування фундаментних плит 
залiзобетонних плоских, укріплення ділянок з деструктованним лицьовим шаром 
цегли та швів, гiдроiзоляцiя цегляної кладки стiн, укріплення розшарованої 
цегельної кладки шляхом ін’єктування, реставрація мурування стін, складених із 
бутового каменю, армування кладки стiн, улаштування кроквяних конструкцій 
скатних дахів, посилення цегляних стiн металевим каркасом, тощо; 
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- реставрацію Мосту з брамою (складова частина Мурів з вежею, XVI 
ст.) в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам’ятка 
архітектури національного значення охор. №764/3). Попередні роботи. 
Протиаварійні роботи – 2239,609 тис гривень. За рахунок вказаних коштів 
планується зробити наступні роботи:  посилення цегляних стiн металевими тяжами, 
укладання металевих балок в мiжповерхових перекриттях, монтаж покриття з 
профiльованого листа, укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом 
ін'єктування, установлення дерев'яних огороджень та поручнiв, тощо. 

Своєчасна реставрація та музеєфікація палацу не тільки врятує пам’ятку 
національного значення від руйнації, але й дасть можливість збільшити виставкові 
площі, побудувати нові експозиції, покращити якість обслуговування відвідувачів 
заповідника та створити позитивний туристичний імідж Хмельницької області. 

У минулому році на продовження робіт з реставрації палацу XVI ст. 
(пам’ятка архітектури національного значення охор.№764/1) з пристосуванням під 
музей в смт.Меджибіж та виготовлення науково-проектної документації 
«Реставрація південного оборонного муру (складова частина пам’ятки архітектури 
національного значення Мурів з баштою, XVI ст. охор. №764/3) з реабілітацією 
пристінних оборонних та господарських будівель і споруд в смт.Меджибіж 
Летичівського району Хмельницької області» було спрямовано 4 980,0 тис гривень.  

♦ Виготовлення першої черги науково-проектної документації 
«Реставрація будівлі (пам’ятка історії місцевого значення) з пристосуванням 
під краєзнавчий музей по вул.Проскурівська, 79 у м.Хмельницький 
Хмельницької області» – 1720,7 тис гривень. Краєзнавчий музей немає власного 
приміщення, а фондова колекція музейних предметів, у зв’язку з обмеженістю 
експозиційних площ, використовується лише на 2%. Управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміністрації неодноразово на 
колегіях облдержадміністрації піднімало питання про відсутність приміщення, в 
якому б належним чином функціонував музей. 22 січня 2019 року будинок, в якому 
розміщувався Хмельницький музичний коледж імені В. Заремби у 
м.Хмельницькому по вул.Проскурівська, 79, було передано Хмельницькому 
обласному краєзнавчому музею з метою проведення реставраційних робіт та 
пристосування під музей. Оскільки, будинок по вул. Проскурівська, 79 у 
м.Хмельницький внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної 
спадщини, виготовлення проектної документації та проведення ремонтних робіт 
необхідно здійснювати відповідно до реставраційних вимог визначених ДБН А.2.-
14-2016. 

♦ Реконструкція гаража та прибудови під допоміжні приміщення 
філармонії з надбудовою та прибудовою по вул. Гагаріна, 7 в м. 
Хмельницькому – 1 000,0 тис гривень.  

З метою збільшення площі допоміжних приміщень планується виконати 
наступні роботи: проведення комунікацій (опалення, водопостачання), 
електромонтажні роботи, внутрішньо-оздоблювані роботи (штукатурення стін). 

 
♦ Придбання світлового обладнання для забезпечення фронтального 

освітлення авансцени (155,1 тис грн) та проведення експертного обстеження та 
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технічної документації (паспортів) вантажопідіймальних механізмів (260,0 тис 
грн) для обласного академічного музично-драматичного театру 
ім.М.Старицького – 415,1 тис гривень. Авансцена освітлюється фронтальним 
світлом, яке вертикально видають група пристроїв, котра знаходиться за межами 
сцени. Частина фронтального освітлення технічно та морально застаріла та вийшла 
з ладу, що унеможливлює його використання. 

Крім того, в ході проведеної перевірки дотримання вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки  закладу було 
надано припис (№22-01/1316-1011 від 14.11.2018 року), щодо відсутності 
експертного обстеження та технічної документації (паспортів) 
вантажопідіймальних механізмів.  

♦ Капітальний ремонт ганку обласного художнього музею – 90,0 тис 
гривень.  

Обласний художній музей є одним із провідних музеїв сучасного мистецтва 
України та є пам’яткою історії місцевого значення, а також однією з візитівок 
обласного центру. Ганок музею побудований більше 30 років тому. В результаті 
тривалої експлуатації, через відсутність навісу над ганком, потрапляння дощу та 
снігу, коливання температури, відбулася часткова руйнація площадки та сходів 
ганку та відставання плитки. Частина плитки має тріщини та розломи, в результаті 
чого відвалюється. Крім цього, наявний на даний час пандус не відповідає нормам 
та не здатний забезпечити безперешкодний доступ маломобільних груп населення 
до музею. В окремих місцях відбулася руйнація перил.  

У ході капітального ремонту ганку плануються наступні роботи: демонтаж 
старої плитки, укріплення площадки ганку бетонним розчином, вирівнювання 
площадки, облаштування пандуса, облаштування перил, укладання нової плитки. 

 
4.5. Проведення  протипожежних заходів (просочення дерав’яних 

конструкцій, встановлення і облаштування пожежної сигналізації, 
встановлення автоматичної газової системи пожежогасіння, тощо) –  1067,9 
тис гривень. 

            
  

5. Управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 799,16 

тис грн, з них на: 
 
5.1. Придбання спортивної форми та інвентарю – 548,424 тис грн, з них: 

♦ Придбання екіпіровки та інвентарю для спортсменів обласної дитячо-
юнацької спортивної школи на суму 272,624 тис грн, а саме для: відділення 
велосипедного спорту (57,764 тис грн), відділення вільної боротьби (67,86 тис 
грн), відділення стрільби кульової (147,0 тис гривень). 

За рахунок вищезазначених коштів планується придбати: 4 велосипеди для 
маунтенбайку для відділення велосипедного спорту, комплект борцівського килима 
(комплект матів + покривало) для відділення вільної боротьби та екіпіровку 
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стрілецьку (37,8 тис грн) та оптичний приціл (109,2 тис грн) для відділення 
стрільби кульової.  

Придбаний інвентар буде використовуватись для проведення навчально-
тренувальних занять та проведення змагань різних рівнів. 

♦ Придбання спортивної форми та інвентарю для обласної школи вищої 
спортивної майстерності – 200,0 тис грн для забезпечення підготовки 
висококваліфікованих спортсменів, членів та кандидатів збірної команди України, 
які є чемпіонами та призерами Всеукраїнських та міжнародних змагань. 

За рахунок даних коштів планується придбати: 25 комплектів спортивних 
костюмів (толстовка і штани спортивні), 3-и велосипедних станки та 9-ть 
комплектів велосипедної форми. 

♦ Придбання спортивного інвентарю (татамі) для обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України – 68,0 тис гривень. 

Метою діяльності товариства є залучення до регулярних занять фізичною 
культурою i спортом та утвердження здорового способу життя в середовищі 
правоохоронних органів, рятувальних служб та силових структур, що сприятиме 
якісному виконанню службових обов’язків означеними категоріями.  

Для реалізації основних завдань товариства організація здійснює ряд 
фізкультурно-спортивних заходів (щорічно не менше 15), основним з яких є 
Обласний комплексний спортивний захід «Динаміада», до якого традиційно 
включаються змагання з футзалу, волейболу, прикладної стрільби, настільного 
тенісу, гирьовього спорту, поліатлону, плавання, боротьби самбо. 

Також, починаючи з липня 2014 року, на постійній основі, 5 разів в тиждень, 
працівниками організації проводяться заняття зі спеціальної фізичної підготовки 
(єдиноборства) з особовим складом військової частини 3053 Національної гвардії 
України та спецпідрозділами поліції, частина особового складу яких виконують 
завдання за призначенням в зоні ООС. 

За рахунок виділених коштів планується придбати 20 татамі для занять з 
спеціальної фізичної підготовки (єдиноборства). 

 ♦ Придбання ваги медичної з ростоміром для дитячо-юнацької 
спортивної школи «Динамо» – 7,8 тис грн для забезпечення медичного контролю 
за здоров’ям юних спортсменів ДЮСШ усіх видів спорту.  

 5.2. Придбання комп’ютерної техніки для дитячо-юнацької спортивної 
школи «Динамо» (25,0 тис грн), обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації (15,0 тис грн), для обласного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді (18,0 тис грн) – 58,0 тис гривень. 
 Придбання вказаної техніки обумовлено необхідністю оновлення наявного 
застарілого обладнання, що не відповідає сучасним стандартам та вимогам по 
програмному забезпеченню Держказначейства, податкової інспекції, тощо. 

 5.3. Проведення реконструкції  газових мереж з заміною ВОГ на 
території обласного центру соціально-психологічної реабілітації – 107,002 тис 
гривень. 
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Хмельницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації  
опалюється газом, а також використовує газові плити для приготування їжі. В 2018 
році ПАТ «Хмельницькгаз» надав лист в якому вказано про необхідність 
проведення обов’язкової реконструкції  газових мереж  з заміною ВОГ на території 
центру. В разі невиконання з червня 2019 року постачання газу буде відключено.  

Відповідно до Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого Постановою 
НКРЕ КП №2494 від 30.09.2015 року, власники комерційних вузлів обліку 
природного газу, річний обсяг обліку природного газу яких становить від 10 
тис.м.куб. до 100 тис.м.куб. зобов’язані забезпечити облаштування засобами 
дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку до 1 травня 2019 року. 

 5.4. Проведення поточного ремонту вимощення навколо житлового 
будинку №1 обласного центру соціально-психологічної реабілітації – 61,963 
тис гривень.  

Центр проводить соціально-психологічну реабілітацію та психологічну 
підтримку осіб, які потребують отримання соціальних послуг та забезпечує умови 
для цілодобового проживання. Наявне вимощення навколо приміщення 
знаходиться в незадовільному стані, а в деяких місцях відсутнє і не виконує 
функцію захисту фундаменту від стічних вод. Проведення вказаного ремонту дасть 
можливість захистити конструкцію фундаменту від попадання вологи. 
 5.5. Проведення робіт для вогнезахисного оброблення елементів 
дерев’яних конструкцій горищного покриття в обласному соціальному 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 
17,5 тис гривень. 

 5.6. Придбання плити електричної 4-х конфорочної для обласного 
соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування – 6,271 тис грн, так як електрична плита, яка була закуплена  в 2006 
році, у зв’язку із постійним використанням вийшла з ладу та не підлягає ремонту. 

 
6. Служба у справах дітей облдержадміністрації. 
 
Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 157,4 тис 

грн на оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються у родинах опікунів (піклувальників), у прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, 
дітей, які прибули із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей. 

На вказану мету в обласному бюджеті на 2019 рік передбачені кошти в сумі 
442,6 тис грн, що відповідає показнику 2018 року. Враховуючи збільшення вартості 
путівок, для забезпечення якісного оздоровлення дітей пільгових категорій 
пропонується виділити додаткові кошти з обласного бюджету.  

 
 
7. Хмельницька обласна рада. 
 
Зменшити видатки на 195 462,845 тис грн, за рахунок: 
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- зменшення сконцентрованих за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у 
сфері державного управління» коштів в сумі 200 767,905 тис грн; 

- зменшення сконцентрованих за КПКВК 0118340 «Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових фондів» коштів в сумі 9 229,4 тис грн; 

- збільшення видатків на суму 14 534,46 тис грн, з них за: 
7.1. КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради» – 4 000,0 тис грн для 
продовження в 2019 році комплексу робіт по капітальному ремонту Будинку рад; 

 
7.2. КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» – 1 000,0 тис грн з метою надання депутатами обласної ради 
одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та особам, які 
потребують лікування;  

7.3. КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання» – 906,0 тис грн з метою збільшення статутного капіталу КП 
«Аеропорт Хмельницький», засновником якого є Хмельницька обласна рада.  

7.4. КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 
на виконання Програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018–2022 роки на суму     
5 781,0 тис гривень.  

7.5. КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого  бюджету» на виконання 
Програми проведення конкурсу мікропроектів сталого місцевого розвитку у 
Хмельницькій області на 2017-2020 роки – 2 847,46 тис гривень.  

Дані кошти акумулюються в обласному бюджеті до прийняття рішення 
Конкурсної ради про підтримку мікропроектів сільських, селищних та міських 
громад та прийняття рішення місцевими радами про їх співфінансування. 
Передбачається спрямувати на перші із рейтингу мікропроекти сталого місцевого 
розвитку із 45 поданих на конкурс до обласної ради, з обсягом фінансування до 
150,0 тис грн на один проект. 

 
8. Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів  облдержадміністрації.  

Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 
5020,42 тис грн, з яких за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища (залишків екологічного податку, які 
утворилися станом на 01.01.2019 р.) – 20,42   тис грн, а саме за: 

8.1. КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського 
господарства» на виконання заходів Програми розвитку агропромислового 
комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки – 5000,0 тис гривень. Вказані 
кошти будуть спрямовані за напрямками: "Часткова компенсація вартості 
придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний 
сектор)", "Підготовка  кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств 
області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького 



 

 38

обласного навчально-курсового комбінату" та "Організація та проведення 
виставкових заходів, в тому числі на державному рівні".   

8.2. КПКВК 2418340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів» за пропозиціями Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів  облдержадміністрації на виконання «Програми охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки», 
зокрема на проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України 
очима дітей Хмельниччини» – 20,42 тис гривень. 

За рахунок виділеного фінансування буде проведено щорічний обласний 
конкурс, за результатами якого буде визначено переможців за номінаціями: „краща 
поробка”, „кращий малюнок” та „краща фоторобота” у трьох вікових категоріях.  

Конкурс проводився у 2014-2018 роках до Всесвітнього дня охорони 
навколишнього середовища, проведення якого передбачається і в 2019 році. 

 
9. Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури. 

Збільшити видатки на суму 1 883,078 тис грн, а саме за: 

9.1. КПКВК 2717640 «Заходи з енергозбереження» на суму 200,0 тис 
гривень. На виконання заходів «Програми підвищення енергоефективності 
Хмельницької області на 2017-2021 роки», зокрема для відшкодування частки 
відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) 
на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках, що дасть змогу 
здійснювати роботу по впровадженню енергозберігаючих заходів населенням 
області. 

9.2. КПКВК 2717693  «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 
на суму 500,0 тис грн на виконання заходів «Програми фінансової підтримки 
функціонування агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 
роки». 

9.3. КПКВК 2717430 «Утримання та розвиток місцевих аеропортів»  на 
суму 550,0 тис грн на виконання заходів Програми відновлення та розвитку 
комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки. 

9.4. КПКВК 2717464 «Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, 
ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з 
автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та 
м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» на суму 633,078 тис 
грн за рахунок залишків невикористаних надходжень 50 відсотків суми 
перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних 
платежів, що утворились станом на 01.01.2019 року.  

 
 
10. Управління регіонального розвитку та будівництва облдерж-

адміністрації. 
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Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для даного 
управління складає 120 632,362 тис грн, в тому числі: 

- зменшення бюджетних призначень на суму 27 109,2 тис грн, за рахунок 
зменшення сконцентрованих за бюджетною програмою “Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бюджету” коштів, які спрямовані як субвенція містам обласного 
значення на поточний та капітальний ремонти доріг комунальної власності (розділ 
ІV пояснювальної записки). 

- збільшення бюджетних призначень на суму 147 741,562 тис грн, а саме: 

10.1. Збільшити видатки по спеціальному фонду за КПКВК 1517367 
"Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, як перехідний 
залишок, що утворився станом на 01.01.2019 року, на суму 147 543,117 тис 
гривень.  

У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості за вищевказаною бюджетною програмою із загального обсягу  
213 280,1 тис грн касові видатки склали 65737,0 тис грн або 30,8% до 
профінансованих. За рахунок вказаних коштів розпочато будівництво 10 нових 
амбулаторій (у Білогірському, Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, 
Кам’янець-Подільському, Красилівському, Новоушицькому, Ярмолинецькому 
районах) та 17 будівель для діючих амбулаторій (у Волочиському, Городоцькому, 
Деражнянському, Дунаєвецькому, Кам’янець-Подільському, Летичівському, 
Полонському, Старосинявському, Теофіпольському, Хмельницькому, 
Чемеровецькому, Шепетівському, районах), з них: 25 амбулаторій на 1-2 лікаря з 
житлом для лікаря та 2 амбулаторії на 3-4 лікаря без житла.  

Всі амбулаторії будуть оснащені необхідним медичним обладнанням, 
устаткуванням та засобами відповідно до табеля матеріально-технічного 
оснащення конкретного типу амбулаторії, затвердженого Мінохорони здоров'я 
України, а також комп'ютерним обладнанням, Інтернетом та засобами 
телемедицини.  

Крім того, для лікарів амбулаторій придбано 27 легкових автомобілів Renault 
DUSTER dCi 110 4WD, які повністю відповідають критеріям Міністерства охорони 
здоров'я України щодо транспортних засобів для сільської медицини.  

За інформацією управління регіонального розвитку та будівництва кошти 
субвенції не освоєні у повному обсязі з таких об'єктивних причин: 

- процедура виділення земельних ділянок, розробка та затвердження 
землевпорядної документації, державна реєстрація земельних ділянок зайняла 2-3 
місяці; 

- перелік амбулаторій, які планується будувати за кошти субвенції¸ 
затверджено Мінрегіоном лише у липні 2018 року (Наказ Мінрегіону України від 
26.07.2018р. № 187); 

- понад 2 місяці зайняла по часу розробка проектно-кошторисної 
документації та отримання експертних звітів державної експертизи;  
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- проведення тендерних процедур, визначення підрядних організацій та 
укладення договорів по всім АЗП/СМ відбувалось у серпні-жовтні 2018 року, тому 
будівельні роботи розпочато у жовтні-листопаді минулого року. 

Залишок невикористаних коштів складає 147543,1 тис грн, який буде 
спрямований в поточному році для подальшого використання на вказану мету. 

10.2. За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення – 197,945 тис грн по спеціальному фонду, за рахунок залишку коштів від 
надходження податку з власників транспортних засобів у минулих роках. 

 10.3. За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» 
за рахунок залишу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах по спеціальному фонду – 0,5 
тис гривень.  

 
 
 
11. Департамент фінансів обласної державної адміністрації. 

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для надання субвенцій 
місцевим бюджетам та виконання заходів окремих обласних програм складає 
145 927,13 тис грн, в тому числі: 

- збільшення бюджетних призначень на суму 33 488,616 тис грн. за 
рахунок перерозподілу сконцентрованих по управлінню регіонального розвитку 
та будівництва облдержадміністрації коштів в сумі 27 109,2 тис грн, які спрямовані 
як субвенція містам обласного значення на поточний та капітальний ремонти доріг 
комунальної власності, а також цільових коштів медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу в сумі 6 379,416 тис грн, сконцентрованих по 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, які спрямовані за цільовим 
призначенням для міського бюджету м.Хмельницький (розділ ІV пояснювальної 
записки). 

- збільшення бюджетних призначень за рахунок залишків коштів 
обласного бюджету на суму 112 438,514 тис грн, з яких: 

 
         11.1. Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі        
68 275,023 тис грн, зокрема на:  
 

♦ На будівництво (реконструкцію) мереж водопостачання та 
водовідведення – 44 016,273 тис гривень. 

Дані кошти обласного бюджету пропонується спрямувати на проведення 
будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів сільських мереж водопостачання. 
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Впродовж останніх років, у зв’язку із кліматичними змінами, по області 
понизився рівень ґрунтових вод. Такий факт в першу чергу вплинув на якість 
водозабезпечення у сільських населених пунктах, де погіршилась якість питної 
води, а з настанням жари  трапляються випадки, що криниці зовсім пересихають.  

З метою  вирішення даної проблеми що дозволить забезпечити проведення 
капітальних робіт по мережах водопостачання в основному сільських населених 
пунктів загальною протяжністю 107743 м.пог. Очікуваний результат - покращення 
забезпечення якісною питною водою близько 45,5 тис. жителів області. 
     Слід відмітити, що по даних проектах за кошти місцевих бюджетів виготовлено 
проектно-кошторисну документацію, проведено їх експертизу.  
 Зокрема пропонується: 

 бюджету Антонінської об’єднаної громади – 2616,079 тис грн, а саме 
на: 

 - Будівництво зовнішніх мереж водопроводу с.Ключівка Красилівського 
району Хмельницької області – 1267,781 тис грн;  
               - Будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с.Васьківчики 
Красилівського району Хмельницької області – 1348,298 тис грн;  

 бюджету Віньковецького району – 1480,132 тис грн, а саме на  «Нове 
будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Грушевського, Зоряна, 
Березіна, Шевченка, Мирна, Садова, О.Кошевого с.Женишківці Віньковецького 
району Хмельницької області» 
 

 бюджету Наркевицької об’єднаної громади – 2198,785 тис грн, а саме 
на:  

- Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Перемоги, Садова, 
Шевченка, Миру, Сонячній с. Копачівка-2, Волочиського району, Хмельницької 
області  – 808,979 тис грн;  

- Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. І.Франка, 
Польова, Зверєва, Ковальська, Шкільна, Садова, Набережна с. Дзеленці 
Волочиського району Хмельницької області – 1389,806 тис грн» 

 бюджету Війтовецької об’єднаної громади – 2360,011 тис грн, а саме 
на: 

- Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання по вул. 
Камінської, Садовій, Зеленій в с. Писарівка Волочиського району Хмельницької 
області – 1434,604 тис грн;  

- Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання в с. Сарнів по 
вул. Шевченка та с. Куровечка по вул. Загребельна,  Волочиського району 
Хмельницької області (коригування) – 925,407 тис грн 

 бюджету Городоцького району  – 3440,598 тис грн, а саме на: 
- Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Калинівка, Городоцького 

району,  Хмельницької області – 1431,842 тис грн; 
- Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Сугерова в  

с.Лісоводи Городоцького району Хмельницької області – 556,612 тис грн; 
- Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу с. Новосілка 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. – 1452,144 тис грн; 
 бюджету Сатанівської селищної об’єднаної громади – 2736,750 тис 

грн, а саме на:  
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- Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопостачання вул. 
Молодіжна, Гагаріна в  с. Зверхівці Городоцького району Хмельницької області – 
747,385 тис грн; 

- Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопостачання         
вул.Б.Хмельницького, Заводська,Гагаріна, Макарова смт. Сатанів Городоцького 
району Хмельницької області – 1989,365 тис грн; 

 бюджету Дунаєвецької селищної об’єднаної громади   – 1357,871 тис 
грн, зокрема на проект «Реконструкція водопровідних мереж по вул.Григорія 
Атаманчука, Садибна, Заставна ,Озерна, Набережна  в с. Тернова, Дунаєвецького 
району,  Хмельницької області»; 

● бюджету Новоушицької селищної об’єднаної громади – 1010,221 тис 
грн, зокрема на проект «Нове будівництво мереж водопостачання по вулицях 
Черьомушки, Центральна, Зелена, Горбова в с.Бучая, Новоушицького району, 
Хмельницької області»; 

 бюджету Теофіпольського району – 1382,261  тис грн, зокрема на проект 
«Нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Колісець Теофіпольського 
району Хмельницької області»;  

 бюджету Судилківської об’єднаної громади – 1409,981 тис грн, зокрема 
на проект «Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу по вул. 
Горького,  Шевченка, Гагаріна, Сонячна с. Судилків,  Шепетівського району,  
Хмельницької області»; 

 бюджету Чемеровецького району – 5766,170  тис грн, зокрема: 
- проект «Будівництво водопровідних мереж по вул. Бойко в с. Летава, 

Чемеровецького району,  Хмельницької області» - 1282,884  тис грн;  
- Будівництво водопроводу вул.Транспортна, Шевченка, Мічуріна, провулок 

Мічуріна в с.Вівся Чемеровецького району Хмельницької області (коригування) – 
1112,1 тис грн;  

- Будівництво зовнішніх водопровідних мереж по вул.Л.Українки, Жовтнева, 
Калиновій в с.Зарічанка Чемеровецького району Хмельницької області – 1465,0 тис 
грн;  

- Будівництво артезіанської  свердловини в смт. Закупне Чемеровецького 
району Хмельницької обл. – 1013,456 тис грн;  

- Будівництво водозабірної свердловини в с.Вільхівці  Чемеровецького району 
Хмельницькій області – 892,730 тис грн; 

 бюджету Хмельницького району – 1161,936 тис грн, зокрема на проект 
«Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Гавришка, Гагаріна, 
Мічуріна, Київська в с. Давидковці, Хмельницького району, Хмельницької області»; 

 бюджету Ярмолинецького району – 1328,381 тис грн, зокрема на проект 
«Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу  вул.  Гагаріна, 
Ватутіна, Комарова  с. Ясенівка  Ярмолинецького  району Хмельницької області»; 

 бюджету Солобковецької   об’єднаної громади – 2893,646 тис грн, 
зокрема на: 

-  Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. І.Франка, 
Шевченка, Перемоги, пров. Травневий с. Глушківці Ярмолинецького району 
Хмельницької області -  1392,044 тис грн;  
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-  Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу по вул. Сугерова, 
Індустріальна, Першотравнева с.Стріхівці, Ярмолинецького району  Хмельницької 
області – 1501,602 тис грн 

 
 бюджету Городоцької міської об’єднаної громади   – 5898,895 тис грн, а 

саме на: 
-  Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання  вул. Грушевського, Л. 

Українки, Центральна с. Пільний Олексинець Городоцького району Хмельницької 
області – 1328,014 тис грн; 

- Реконструкція водопровідних мереж по вул.Чернишевського, вул.Ванди 
Василевської, пров.Чернишевського, вул.Некрасова в м.Городок Хмельницької 
області.Коригування  – 3186,021 тис грн; 

-  Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вулиць Садова, 8 
Березня, Лесі Українки, Грушевського, Шевченка, І.Франка, 1-го Травня, Павла 
Тичини с. Лісогірка Городоцького району Хмельницької області – 1384,860 тис 
грн.; 

 бюджету Кам.-Подільського району – 1000,0 тис грн, зокрема на проект 
«Будівництво водопровідної мережі по вул. Івана Мазепи, Василя Симоненка, 
Василя Стуса, Петра Чорного, Святомихайлівська, Івана Котляревського, 
Ніколайчука,Петра Сагайдачного, Михайла Грушевського, Пирогова, Русалії в 
с.Оринин   Кам’янець-Подільського району Хмельницької області». 

 бюджету Білогірської об’єднаної громади – 2067,251 тис грн, зокрема на 
проект: «Капітальний ремонт зовнішніх   мереж водопостачання вулиць Загірська, 
Шевченка в с.Жемелинці Білогірського  р-ну Хмельницької області»;   

 бюджету Ізяславського  району – 1446,599 тис грн, зокрема на  проект 
«Будівництво водогону  с.Ріпки Ізяславського району Хмельницької області»; 

 бюджету Жванецької об’єднаної громади – 1000,0 тис грн, зокрема на 
проект «Реконструкція системи водопостачання  с.Жванець, по програмі «Питна 
вода» Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (коригування)»; 

 бюджету Чемеровецької об’єднаної громади – 1460,706  тис грн, зокрема 
на проект «Нове будівництво мереж водопроводу по  вул. Сташевського, 
вул.Бринського (ліва сторона) в с.Андріївка Чемеровецького району  Хмельницької 
області». 
 

♦ На заходи з енергозбереження – 8 693,862 тис грн, зокрема: 
 
 ●  бюджету Теофіпольського району – 1 325,146 тис грн,  зокрема, на: 
- Капітальний ремонт (заміна вікон) Поляхівського начально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» по вул.Шкільна,1в 
с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області – 325,146 тис гривень. 

Фінансування даного проекту у минулому році проводилось за рахунок 
коштів обласного бюджету. Виділено 450,0 тис грн, за рахунок чого замінено 37 
вікон із 65.   

Дане фінансування буде спрямовано на встановлення решти – 28 вікон. 
 В школі навчається  162 учні,  з них 13 - перший клас. Повна заміна вікон  

забезпечить нормальний температурний режим закладу і економію енергоносіїв. 
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- Капітальний ремонт покрівлі Строковецької ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Строки 
Теофіпольського району Хмельницької області  - 650,0 тис гривень. 

Приміщення потребує ремонту, найбільша проблема – покрівля протікає і 
потребує заміни. Строковецької ЗОШ І-ІІ ступенів становить 1 227 м2. Даний 
проект забезпечить нормальний температурний режим закладу. 

- Капітальний ремонт даху будівлі Лисогірської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. 
Центральна, 6 в с.Лисогірка Теофіпольського району Хмельницької області – 350,0 
тис гривень. 

Приміщення потребує ремонту, найбільша  проблема – покрівля протікає і 
потребує  заміни. Площа покрівлі  760 м2. В даній школі навчається 69 учнів. 
Даний проект сприятиме  нормальному температурному режиму закладу. 

 
  бюджету Славутського району – 2055,414 тис грн, зокрема: 
- Капітальний ремонт Хоровецького навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Славутської 
районної ради на вул.Перемоги,14 в с.Хоровець Славутського району Хмельницької 
області (заміна покрівлі та частини даху) – 600,0 тис гривень. 

Приміщення побудовано в 1953 році, заклад розраховано на 300 учнівських 
місць, на даний час навчається 113 учнів, з яких 1-4 класи – 43 дитини. При школі 
діє дошкільний заклад  на 2-і групи, відвідує 42 малюки. 

Загальна площа закладу 2062 м.кв., з них опалювальна – 2047 м.кв.  
 У зв’язку із тривалістю експлуатації дах (шиферне покриття) вийшов з ладу, 

є тріщини, що призводить до протікання, а відтак руйнування стін, (площа даху 
становить 2560,0 м.кв.). Пріоритетом на сьогоднішній день є утеплення даху та 
заміна покрівлі на металопрофіль. 

 - Капітальний ремонт Жуківського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний заклад-середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в 
с.Жуків Славутського району Хмельницької області (утеплення зовнішніх стін)  – 
1455,414 тис гривень. 

Заклад діє з 1868 року.  У минулому році, за кошти спонсорів,   проведено  
ремонт та заміну покрівлі. На даний час фасад потребує капітального ремонту та 
утеплення. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, та проведено її 
експертизу. 

В школі навчається 80 учнів, довозяться діти із  сіл Ногачівка, Марачівка, 
Дятилівка, Сьомаки, Іванівка.  

Проведення утеплення фасаду забезпечить нормальний температурний 
режим в установі та економію енергоносіїв. 

 
 бюджету Староушицької об’єднаної громади – 1382,0 тис грн на 

встановлення блочно-модульної котельні на твердому паливі потужністю   
160кВт для теплопостачання Грушківського ліцею Староушицької селищної ради 
по вул.Швейрхарда, 46  в с.Грушка Кам`янець-Подільського району, Хмельницької 
області. 

На території Староушицької селищної ради функціонує заклад загальної 
середньої освіти - Грушківський ліцей, де налічується 143 учні. Підвозяться з  сіл 
Гораївка, Крушанівка, Каштанівка, Рункошів, Лисківці. Для підвезення учнів до 
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ліцею у 2018 році за спільні кошти обласного та місцевого бюджетів придбано 
шкільний автобус. 

Загальна площа приміщень Грушківського ліцею, що опалюється складає - 
2286,3 кв.м. Середня кількість електроенергії, що витрачається на опалення 
приміщень ліцею за місяць становить 52680 кВТ.год. З 1 січня 2019 року, у зв’язку 
із зростанням вартості 1 кВт електроенергії, витрати на оплату енергоносіїв, що 
споживаються для обігріву приміщень Грушківського ліцею, зросли більше, ніж у 
три рази.  

За кошти селищного бюджету виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на встановлення блочно-модульної котельні на твердому паливі для 
теплопостачання Грушківського ліцею загальна вартість робіт по ПКД становить – 
1 382,454 тис грн;   

 бюджету Городоцького району – 2000,0 тис грн на капітальний ремонт 
Лісоводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.Перемоги,4 в с.Лісоводи 
Городоцького району, Хмельницької області. 

Будівля експлуатується з 1960 року та потребує капітального ремонту. 
Площа будівлі  об’єкта — 1896,24 м2.    У школі навчається 228 учнів. 

Приміщення трьохповерхове, цегляні стіни з з/б кругло-пустотними плитами 
перекриття, шатровим дахом та шиферним покриттям. 

 У зв`язку зі значним терміном експлуатації покрівля та стіни  будівлі 
закладу втратили здатність ефективно здійснювати свої функції.  При обстеженні 
 будівлі виявлені тріщини в покрівельних  листах, що призводить до потрапляння 
атмосферних  опадів на горище та протікання перекриття. Відсутнє належне 
утеплення перекриття та стін призводить до підвищених тепловитрат. Покрівля 
потребує капітального ремонту та утеплення  горищного перекриття мінеральними 
плитами.   

В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується запровадити 
енергозберігаючі заходи, щодо комплексної термомодернізації установи. 

Планується заміна шиферного покриття на профнастил, утеплення горища, 
що забезпечить енергозбереження ресурсів даної будівлі більше як на 30%  та 
створення належних умов для надання якісної освіти. 

В минулих роках замінено вікна та дверні блоки на енергозберігаючі, 
відремонтовано спортивний зал, замінено систему опалення.  

      
 бюджету Чемеровецького району – 1000,0 тис грн на капітальний 

ремонт зовнішніх інженерних мереж системи теплопостачання Чемеровецької 
центральної районної лікарні в смт Чемерівці, вул. Пирогова, 1 Чемеровецького 
району, Хмельницької області.  

У 2015 р. ЦРЛ переведено на автономне опалення(дрова), але  через 
зношеність інженерних мереж трапляються часті прориви теплотраси, що 
призводить до значних тепловтрат. У 2018 р. з районного бюджету спрямовано 
576,96 на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення  
експертизи, проведено тендерні процедури і розпочато роботи.  

Станом на 01.01.2019 року залишкова вартість проекту складає 3239,026 тис 
грн За умови спрямування коштів з обласного бюджету буде забезпечена частка 
співфінансування з районного бюджету. 
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Зазначений проект забезпечить економію енергоносіїв та нормальний 
температурний режим в закладі. 

 
  бюджету Старокостянтинівського району – 931,302 тис грн на проект 

«Капітальний ремонт покрівлі будівлі Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по 
вулиці В.Яневича, 13 в с.Миролюбне Старокостянтинівського району Хмельницької 
області» 

  В даному закладі навчається  131 учень. Довозиться 65 дітей із  сусідніх сіл  
Новоселиця, Верхняки, Сковородки, Круглики. 

   Будівля школи побудована у 1964 році. Загальна площа покрівлі – 1335 м. 
кв., Проектно-кошторисна документація виготовлено за рахунок коштів місцевого 
бюджету та проведено її експертизу. 

    Планується заміна шиферного покриття на профнастил та утеплення 
горища, що забезпечить енергозбереження ресурсів даної будівлі більше як на 30%  
та створення належних умов для надання якісної освіти.  

 
♦ На соціально-економічний розвиток – 15 564,888 тис грн, зокрема: 

 
 бюджету Баламутівської об’єднаної громади   – 1000,0 тис грн на 
 «Реконструкція будівлі ДНЗ по вул.Хмельницька, 48 в с.Баламутівка 

Ярмолинецького району Хмельницької області» 
Приміщення побудовано в 1958 році,  розраховано на 20 місць. З 1988 року  

установа не діяла. 
У 2018 році за рахунок коштів державної субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ та сільського бюджету – 1235,7 тис грн проведено перекриття 
даху, влаштовано основу під фундамент, гідроізоляцію стін та фундаментів, 
підсилення стін, навішування водостічних труб, заміна дверних полотен, 
встановлено металопластикові вікна, підвіконні дошки та відливи, тощо. 

Дане фінансування буде спрямовано на завершення робіт, зокрема монтажні 
роботи по опаленню, вентиляції, пожежна сигналізація, електропроводка, тощо.  

Планується відвідування  дітей із сіл Баламутівка та Лугове. Станом на 
сьогодні налічується 75 дітей віком від 0-6 років. 

 
 бюджету Берездівської ОТГ – 1349,0 тис грн на проект «Капітальний 

ремонт будівлі дошкільного навчального  закладу Берездівського НВК «дошкільний 
навчальний заклад–школа І-ІІІ ступенів» Берездівської сільської ради Хмельницької 
області вул.Суворова, 3 с.Берездів Славутського району Хмельницької області 
(коригування)» 

 Проектно-кошторисна документація виготовлено у 2018 році, проведено 
експертизу. В  минулих роках об’єкт фінансувався за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку. 

Дані кошти з обласного бюджету, як залишкова вартість проекту, будуть  
спрямовані на завершення електропостачання, внутрішнє опорядження: покраска 
стін, де прокладається проводка, часткова заміна покрівлі та утеплення даху, 
вогнезахист та сигналізація, а також влаштування дитячого майданчика, 
опорядження 2-х входів.  
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 бюджету Деражнянського району – 2211,00 тис грн, зокрема  на проект 
«Капітальний ремонт будівлі Будинку творчості дітей та юнацтва по 
вул.Володимира Соломчука, 3 в м.Деражня Хмельницької обл.» 

В закладі займається 961 учнів у 61 групах, штатна чисельність працівників 
26 од. 

По даному об’єкту за рахунок коштів районного бюджету виготовлено 
проектно-кошторисну документацію та проведено експертну оцінку, загальна 
вартість робіт складає 6 720,743 тис грн, в тому числі ремонт даху – 2211,0 
тис.гривень. 

Основною проблемою закладу є протікання даху, що може привести до 
обвалу перекриття та обсипання штукатурки стін, адже за період експлуатації 
будівлі закладу 1985 року капітальний ремонт даху та покриття не проводились. 
Дані кошти будуть спрямовані на перекриття даху  загальною площею 1527,7 м.кв. 

 
   бюджету Улашанівської об’єднаної громади – 1393,888 тис грн на 

проект «Капітальний ремонт центральних сходинок та приміщень першого 
поверху Миньковецького будинку культури за адресою: вул.Центральна, 95, 
с.Миньківці, Славутського району, Хмельницької області». 

 Приміщення 60-років минулого століття, одна з найкращих архітектурних 
споруд в районі. Містить в собі глядацьку залу, бібліотеку, є кімнати гуртків. 

  З роками почав протікати дах, внаслідок чого руйнуються стіни, 
обсипається штукатурка, локально прогнила підлога, вийшла з ладу система 
опалення, потребують заміни вікна та двері. В аварійному стані сходи. 

   На даний момент виготовлено проектно-кошторисну документацію, 
проведено її експертизу.  

  
 бюджету м.Нетішин – 3200,0 тис грн  на проект «Капітальний ремонт 

частини будівлі поліклініки по вул.Лісова, 1/1 в м.Нетішин Хмельницької області» 
 Будівля  поліклініки  введена в експлуатацію у 1987 році. Планова 

потужність разом з відділенням первинної медико-санітарної допомоги складає 720 
відвідувань в зміну.  До цього часу капітальний ремонт проводився частково  на 1-4 
поверхах, 4-9 – не проводився з моменту введення. 

   Фасад будівлі потріскав, що призводить до затікання та замокання стін – 
дерев`яні вікна – локально порозсихались, прогнили, мають нещільний притулок, 
що призводить до виникнення протягів,  порушення температурного режиму і 
збільшення видатків на теплопостачання. Потребують заміни  і дверні полотна (30 
шт.) і покриття підлоги 630,0 м.кв. Система водопостачання та водовідведення теж 
морально зносилась, потребує заміни сантехнічне обладнання, зокрема 
влаштування туалету для мало мобільних груп населення. Потребує заміни 
електропроводка 2-го поверху, тощо. 

Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2019 року, 
загальний обсяг її становить 5278,019 тис грн  

При виділенні даної суми з обласного бюджету місцевим бюджетом буде 
забезпечено співфінансування. 

 



 

 48

 бюджету Летичівського району – 628,0 тис грн на проект «Капітальний 
ремонт відділення екстреної медичної допомоги Летичівської ЦРЛ по 
вул.Ю.Савіцького, 36 в смт. Летичів, Хмельницької області». 

Фінансування даного проекту розпочато в 2018 році, за рахунок коштів 
обласного бюджету освоєно – 359,7 тис грн, за рахунок чого встановлено 
перегородки метало пластикові з вікном та міжкімнатними дверима, демонтажні 
роботи по розбиранню підлоги з керамічних плиток, санітарних приладів та 
обладнання,  лінолеуму, трубопроводів та радіаторів, прокладання трубопроводів 
опалення, каналізації, тощо. 

   Кошти в поточному році будуть спрямовані на завершення даних робіт, що 
буде сприяти ефективному функціонуванню медичної установи та  надання  
якісної, цілодобової невідкладної  (екстренної) медичної допомоги населенню 
району. 

 бюджету Сатанівської селищної об’єднаної громади   – 2000,0 тис грн, 
а саме на «Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Б.Хмельницького, 44 в смт. 
Сатанів Городоцького району Хмельницької області»  

В загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів смт Сатанова існує 3 навчальних 
корпуси (одноповерхові) збудовані у 1937 та 1947 роках, спортзал, дитячий ігровий 
майданчик, котельня, трансформаторна підстанція. У школі навчається 400 учнів та 
працює 47 працівників. 

В 2018 р. за кошти місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну 
документацію, проведено її експертизу. Загальна вартість складає 27 049,8 тис грн 

 У 2018 році проведено тендерну процедуру,  за рахунок  коштів обласного 
бюджету в сумі 1000,0 тис грн проведено підготовчі роботи: земельні роботи, 
демонтаж старого приміщення їдальні, зведено фундамент, тощо. Слід відмітити, 
що  на даний час їдальня розміщена в пристосованому приміщенні. 

 За рахунок даного фінансування обласного бюджету планується завершити 
будівництво фундаменту, підведення комунікацій: водопостачання та 
водовідведення, армопояс та мурування стін приміщення їдальні. Також 
передбачається  співфінансування з місцевого бюджету в сумі 1000,0 тис.гривень. 

 
● бюджету Крупецької об’єднаної громади – 1400,0 тис.грн. на  об’єкт 

«Капітальний ремонт (внутрішнє опорядження навчальних класів та коридору) 
частини будівлі Полянського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 
навчальний заклад-школа І-ІІ ступенів» за адресою: вул.Шкільна, 10 б, с.Полянь, 
Славутського району, Хмельницької області».  

Приміщення побудовано в 1968 році. У минулому році за рахунок  спільного 
фінансування з державного та місцевого бюджетів проведено капітальний ремонт 
будівлі, утеплення фасаду і відремонтовано частину класних кімнат.  

На даний час потребують ремонту 3 класи, 1 медичний кабінет (площа 252,46 
м.кв.) та коридор (площа 156,54 м.кв.). Планується провести фарбування кімнат 
(722,9 м.кв.), заміна дверей 5 шт. (1-вхідні), стяжку підлоги, встелити лінолеум, по 
коридору – плитка, електромонтажні роботи, тощо. 

Завершення капітальних робіт  забезпечить нормальний навчальний процес 
та  відповідність закладу санітарним вимогам. 
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●  бюджету Городоцького району – 2 383,0 тис грн  на проект «Лікувальний 
корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок Хмельницької 
області – будівництво (коригування)» (придбання обладнання).  

Даний проект фінансувався за рахунок державних інвестицій. На даний 
момент всі будівельно-монтажні роботи завершено. Для повноцінного введення в 
дію та функціонування установи необхідно придбати дороговартісне обладнання -  
комп’ютерний томограф. 

 

11.2. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища (залишків екологічного податку, які утворилися 
станом на 01.01.2019 року) – 8 776,124 тис гривень. 

Вказані кошти  пропонується спрямувати за КПКВК 9740 „Субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів” на виконання 
«Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області 
на 2016-2020 роки», зокрема для: 

- Ізяславському районному бюджету на реконструкцію КНС по вулиці 
Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької 
області – 4 911,556 тис гривень. 

Каналізаційні очисні споруди та каналізаційна насосна станція міста Ізяслава 
збудовані на початку 80-х років минулого століття, працюють без модернізації, 
реконструкції та капітальних ремонтів більше 30-ти років. 

На сьогоднішній день технічний стан КНС є незадовільним внаслідок 
фізичного зношення, морального і вікового старіння та непридатним для 
нормальної експлуатації. Для її вирішення Ізяславською міською радою було 
виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу. 

Загальна вартість робіт згідно зведеного кошторисного розрахунку складає 
13,9 млн.гривень. Аварії на зазначених об’єктах можуть призвести до 
непередбачуваних наслідків для навколишнього середовища, санітарно-
епідеміологічного благополуччя жителів міста і навколишніх сіл, які розташовані 
нижче існуючих об’єктів каналізування вздовж берегів річки Горинь. 

Виділення коштів на даний об’єкт дасть можливість розпочати роботи по 
реконструкції каналізаційних очисних споруд та каналізаційної насосної станції з 
метою досягнення комплексного екологічного, санітарного та економічного 
ефекту, що дозволить запобігти екологічній катастрофі в Ізяславському районі. 

- бюджету Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 
капітальний ремонт русла р.Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул. 
Набережній в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування) – 2 585,484 тис 
гривень. 

Русло річки Тернавка на ділянці розроблення вищевказаного проекту 
замулене, заросле кущами верболозу та деревами різного віку, заплава заболочена. 
Низова частина городів, які прилягають до річки, перезволожена і при паводках та 
повенях дуже затоплена. Житлові і господарські будівлі, які розташовані та правій 
стороні вул.Набережна зазнають шкідливої дії грунтових вод, в результаті наносять 
значні збитки мешканцям міста, а це - 67 господарств.  Всі ці фактори негативно 
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впливають на навколишнє природнє середовище та створюють соціальну напругу 
серед населення.  

Для забезпечення ліквідації негативного впливу замулення і заростання русла 
річки Тернавка на проживання людей в зоні цього впливу за рахунок спрямованих 
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 
2099,0 тис грн у 2018 році розпочато роботи капітального характеру по даному 
об’єкту, а саме: розчистка русла р. Тернавка на ділянці 2200 п.м.; будівництво двох 
пішохідних містків через річку; будівництво двох осушувачів загальною довжиною 
794 п.м.; поглиблення підмостового русла під автодорожним мостом; проектні 
рішення пересічення русла річки із інженерними комунікаціями та влаштування 
прибережної смуги. 

Реалізація проекту дасть змогу підвищити пропускну спроможність русла 
річки, що в свою чергу збільшить ступінь самоочищення, в т.ч. від сміття в 
заростях прибережних кущів – тобто значно покращить екологічний стан 
місцевості. Крім того заплановані заходи шляхом ліквідації постійних підтоплень 
житлового масиву забезпечать комфортне проживання мешканців вул.Набережної 
в м.Дунаївці Хмельницької області. 

- Деражнянському районному бюджету на реконструкцію зовнішніх мереж 
водовідведення КНС №4 по вул. Промисловій 8/1 в м.Деражня Хмельницької 
області – 1 279,084 тис гривень. 

Досить масштабні проблеми існують з водовідведенням на КНС №4 в 
м.Деражня, адже даний об’єкт був побудований та зданий в експлуатацію на 
початку 80-х років, він забезпечує водовідведення стоків приватних господарств, 
багатоквартирних будинків та підприємств міста. 

За час експлуатації даної системи водовідведення капітальний ремонт не 
проводився, що призвело до фізичного зношення, про що свідчать періодичні 
прориви на ділянці напірного каналізаційного трубопроводу. Вихід системи з ладу 
може призвести до повної зупинки роботи КНС, що призведе до складної 
екологічної ситуації, а також можливого витоку стоків до річки Вовк та 
забруднення грунтових вод, як наслідок – погіршення якості питної води у місті. 

Для вирішення даної проблеми Деражнянською міською радою було 
виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу. Загальна 
вартість робіт по реконструкції КНС №4 складає 1279,084 тис гривень. 

Таким чином, виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища забезпечить виконання робіт по реконструкції 
каналізаційних мереж та позитивно вплине на розвиток інфраструктури міста, 
суттєво зменшить ймовірність виникнення аварійної ситуації на колекторі 
внаслідок зношеності трубопроводу. 

11.3. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету – 22 789,967 тис грн, з них на: 

11.3.1. За рахунок освітньої субвенції, виділеної відповідно до постанови 
КМУ від 14.01.2015 року №6 – 13 013,475 тис грн, з них на: 
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♦ Придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування 70%/30% 
– 12 810,0 тис грн, з них: 
 - бюджету Чемеровецького району – 1 281,0 тис грн на придбання         
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (припинення діяльності Вівсянської ЗОШ І-ІІ ступенів, рішення районної 
ради від 19.09.2018 року № 8-22/2018);  

- бюджету Антонінської селищної ОТГ – 1 281,0 тис грн на придбання        
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (реорганізація Рублянської ЗОШ  І-ІІ ступенів Антонінської селищної ради 
шляхом приєднання до опорного закладу освіти, рішення селищної ради від 
19.04.2018 року №8); 

- бюджету Війтовецької селищної ОТГ – 1 281,0 тис грн на придбання        
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (реорганізація Порохнянського НВК «ЗОШ І ступенів – ДНЗ» шляхом 
перетворення у Порохнянський заклад дошкільної освіти «Пролісок», рішення 
селищної ради від 04.07.2018 року № 2-33/2018); 

- бюджету Городоцької міської ОТГ – 2 562,0 тис грн на придбання         
2-х шкільних автобусів для організації підвезення учнів оптимізованих закладів 
освіти (пониження ступеня Тростянецького НВК, Турчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Пільноолексинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та припинення діяльності 
Новопорічанського НВК, рішення міської ради від 03.07.2018 року № 3 та №4); 

- бюджету Грицівської селищної ОТГ – 1 281,0 тис грн на придбання         
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (припинення діяльності Орлинецького НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» в 
результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальну організацію 
«Орлинецький заклад дошкільної освіти», рішення селищної ради від 17.09.2018 
року №2);   

- бюджету Колибаївської сільської ОТГ – 1 281,0 тис грн на придбання      
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (реорганізація Острівчанської ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом перетворення в 
Острівчанську початкову школу, рішення сільської ради від 05.09.2018 року №2); 

- бюджету Новоушицької селищної ОТГ – 1 281,0 тис грн на придбання      
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (припинення діяльності Малостружівської ЗОШ І-ІІ ступенів, рішення 
селищної ради від 14.09.2018 року №1); 

- бюджету Староушицької селищної ОТГ – 1 281,0 тис грн на придбання    
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованих закладів 
освіти (припинення діяльності Крушанівської, Нефедівської та Гораївської 
гімназій, рішення селищної ради від 27.06.2018 року №16, №17, №18); 

- бюджету Старокостянтинівського району – 1 281,0 тис грн на придбання 
1-го шкільного автобуса для організації підвезення учнів оптимізованого закладу 
освіти (реорганізація Баглаївської ЗОШ І ст., рішення районної ради від 26.07.2018 
року №13). 

 
♦ Придбання медіатеки для бібліотеки Скаржинецької загальноосвітньої   

школи І-ІІІ ступенів Ярмолинецького району – 203,475 тис гривень.  
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Скаржинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів  введена в експлуатацію в 2015 році. В 
школі  навчається - 179 учнів (довіз учнів здійснюється із сіл: Перегінка, Лехнівка, 
Антонівці та Голохвасти). Оскільки шкільний автобус здійснює 4 рейси в різних 
напрямках, то діти після уроків та інших позакласних занять тривалий час (1-1,5 
год.)  перебувають в школі.  
          В даному закладі є наявні 2 комп’ютерних класи, в одному з них обладнання 
застаріле (це відпрацьовані комп’ютери з супермаркетів, які  отримано від 
спонсорів). Наповнюваність учнів в окремих класах така, що відбувається поділ на 
підгрупи, зокрема в 3-му класі - 30 учнів, в 2-му – 25.  Крім того, ще в 3-х класах на 
уроках інформатики здійснюється поділ на підгрупи. Можливості навчати їх за 
вимогами на даний час немає.     
          Тому, придбання такого обладнання дасть можливість покращити якість 
надання освітніх послуг, так як медіатека – це сучасний інформаційний простір  з 
мультимедійним обладнанням, підключенням до мережі інтернет, електронною 
базою підручників, художньої літератури, науково-пізнавальними фільмами, а 
також проводити навчання-тренінги вчителів, онлайн-вебінари,  семінари, дискусії, 
круглі столи тощо.   

 
11.3.2. За рахунок освітньої субвенції, виділеної відповідно до 

розпорядження КМУ від 18.12.2018 року №1012-р – 9 776,492 тис грн:  
♦ Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання         

та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів – 8 320,3 
тис грн (Бiлогiрський та Теофiпольський райони  – по 1 000,0 тис грн, Кам’янець-
Подiльський і Ярмолинецький райони, Вовковинецька, Городоцька, Ганнопільська, 
Дунаєвецька селищна, Жванецька, Красилівська, Сатанівська, Смотрицька, 
Солобковецька, Староушицька об’єднані територіальні громади – по 500,0 тис грн, 
м.Шепетiвка  – 320,3 тис. гривень). 

Кошти спрямовуються для базових загальноосвітніх навчальних закладів, в 
яких є першочергова потреба в оснащенні засобами навчання та обладнанням для 
кабінетів природничо-математичних предметів, та які не отримували кошти 
освітньої субвенції на вказану мету у минулих роках. 

 
    ♦ Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

закладів загальної середньої освіти – 1295,692 тис грн, з них:  
- Волочиський район – 299,782 тис грн, на проведення капітального 

ремонту внутрішнього санвузла Купільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, яка функціонує з 1968 року. Потужність школи 360 учнів, навчається – 
189 учнів. До даного закладу організовано підвіз учнів з семи сіл (с.Глядки, 
с.Холодець, с.Пахутинці, с.Гайдайки, с.Богданівка, с.Попівці, с.Великі Жеребки);  

  - Гуменецька об’єднана територіальна громада – 410,595 тис грн, на 
проведення капітального ремонту внутрішнього санвузла Голосківської 
загальноосвітньої школи, яка функціонує з 1922 року (приміщення побудоване в 
1864 році). Потужність школи 320 учнів, навчається – 78 учнів. До даного закладу 
організовано підвіз 61 учня з трьох сусідніх сіл (с.Ульянівка, с.Кептинці, 
с.Пудлівці);  

  - Судилківська об’єднана територіальна громада – 199,97 тис грн, на 
проведення капітального ремонту внутрішнього санвузла Судилківської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (опорний заклад), яка функціонує з 1991 
року, з січня 2018 року як опорний заклад. Потужність закладу 830 учнів, 
навчається – 601 учень. До закладу здійснюється підвіз 274 учнів з трьох сіл 
(Білокриниччя, Лозичне, Судилків). 

- Чемеровецька селищна об’єднана територіальна громада – 385,345 тис 
грн, з них на: 

проведення капітального ремонту внутрішнього санвузла Свіршковецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 242,322 тис гривень. Потужність закладу 
380 учнів, навчається – 144 учня. Школа функціонує з 1968 року. До закладу 
підвозиться 45 учнів з двох сіл (Демківці, с. Залісся).  

проведення капітального ремонту внутрішнього санвузла Чемеровецький 
НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей та МНВК» – 143,023 тис гривень. Потужність 
закладу 710 учнів, навчається – 573 учня. До закладу підвозиться 255 учнів з 15-ти 
сіл. Побудований у 1956 році, капітальний ремонт проводитиметься у добудові 
закладу, яка функціонує з 1995 року. 

 
♦ Закупівля україномовних дидактичних матеріалів для закладів 

загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин – 160,5 
тис грн, з них: 

- Городоцький район (Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
(школа з польською мовою навчання))  – 80,25 тис гривень; 

- м.Шепетівка (Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Валі 
Котика (школа з українською та польською мовами навчання)) – 80,25 тис 
гривень.  

На даний час в області функціонує 2 заклади освіти з навчанням мовами 
національних меншин, а саме навчання польською мовою. Для належного 
функціонування цих закладів за рахунок цільових коштів освітньої субвенції 
планується закупити дане обладнання. 

 
11.4. За рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного 

бюджету (розпорядження КМУ від 07.11.2018 року №813-р та від 14.11.2018 
року №856-р) – 5 000,0 тис грн на забезпечення здійснення витрат, пов’язаних із 
відшкодуванням вартості інсуліну через аптечну мережу.  

На 2019 рік для області з державного бюджету в складі медичної субвенції 
передбачені цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 
в сумі 34 582,5 тис грн, які розподілено між місцевими бюджетами. Проте, вказані 
кошти не забезпечують повну потребу. 

Для безперебійного забезпечення хворих на цукровий діабет, що потребують 
інсулінотерапії, за пропозицією Департаменту охорони здоров’я облдерж-
адміністрації, пропонується розподілити із залишку коштів медичної субвенції за 
2018 рік з обласного бюджету місцевим бюджетам області додатково 5000,0 тис 
гривень. 

 
11.5. Субвенції з обласного бюджету державному бюджету на виконання 

заходів обласних програм (за рахунок вільного залишку бюджетних коштів) –  
7597,4 тис грн, з них: 
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♦ Програми розвитку земельних відносин Хмельницької області на 2018-
2022 роки – 751,4 тис грн, за рахунок залишку коштів, що утворився станом на 
01.01.2019 року, від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва у минулих роках, який буде спрямований 
Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій області на розроблення 
проектів землеустрою щодо консервації (шляхом заліснення) деградованих і 
малопродуктивних земель. 

♦ Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки, зокрема для 
забезпечення дільничних офіцерів поліції спеціальними автомобілями для 
спільного несення служби з їх громадськими помічниками, а також на придбання 
комп’ютерної техніки – 1 115,0 тис гривень; 

♦ Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного 
захисту важливих державних, військових об’єктів, місць масового 
перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури 
Хмельницької області на 2018-2019 роки на придбання 2-х спеціальних 
автомобілів високої прохідності – 1250,0 тис гривень;  

♦ Програми підвищення обороноздатності та бойової готовності 
військових частин Збройних Сил України, які розташовані на території 
Хмельницької області, на 2018-2019 роки – 2 500,0 тис грн, а саме на придбання 
будівельних матеріалів для проведення реконструкцій житлових та 
адміністративних будівель №7, 10, 314 військової частини А0553 (1 000,0 тис.грн) 
та проведення реконструкції покрівлі казарми №25/258 військової частини А0661 
Хмельницького гарнізону (1 500,0 тис грн); 

♦ Обласної програми «Територіальна оборона на 2017-2020 роки» – 
1 280,0 тис гривень; 

♦ Обласної програми розвитку архівної справи на 2018–2021 роки – 265,0 
тис грн, зокрема для здійснення заходів із забезпечення охорони будівель 
Державного архіву області, технічного переоснащення електричних мереж в даних 
будівлях, придбання картону для організації зберігання документів Національного 
архівного фонду;  

♦ Пункту 5 заходів Програми підвищення ефективності виконання 
повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики 
та впровадження реформ на 2016-2019 роки пропонується спрямувати субвенцію 
з обласного бюджету структурним підрозділам облдержадміністрації, зокрема на 
оплату праці працівників, в сумі 356,0 тис гривень; 

♦ Програми правової освіти населення на 2016-2020 роки – 80,0 тис 
гривень. 

 
 ІІІ. Кредитування. 
 
 1. Збільшити обсяг кредитування по Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури за бюджетною програмою 
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«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» на суму 601,547 тис 
гривень. 

На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва Хмельницької області на 2019-2020 роки для надання фінансово-
кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва пропонується 
виділити кошти в сумі 601,547 тис грн по спеціальному фонду, за рахунок залишку, 
що утворився станом на 01.01.2019 року від повернення кредитів, наданих у 
минулих роках.  

Зазначене фінансування дасть змогу надати фінансово-кредитну підтримку 
2-м суб’єктам підприємництва. 

 
2. Збільшити обсяг кредитування по управлінню регіонального розвитку 

та будівництва облдержадміністрації на загальну суму 260,038 тис грн, з них за 
бюджетною програмою: 

- «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на 
селі» для виконання заходів цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-
побутових умов населення „Власний дім” – 133,0 тис грн по спеціальному 
фонду, за рахунок залишку, що утворився станом на 01.01.2019 року від 
повернення кредитів, наданих у минулих роках. 

Зазначені кошти дадуть змогу покращити житлові умови 2 сільським сім’ям 
шляхом надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво та придбання 
житла. 

- «Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / 
реконструкцію / придбання житла» для виконання заходів обласної програми 
забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки – 127,038 тис грн по 
спеціальному фонду, за рахунок залишку, що утворився станом на 01.01.2019 року 
від повернення кредитів, наданих у минулих роках. 

Зазначене фінансування дасть змогу надати кредит 1 молодій сім'ї для 
придбання житла. 
 

IV. Перерозподіл бюджетних призначень: 
 
1. Враховуючи звернення міського голови м.Хмельницький О.Симчишина від 

25.10.2018 року №02-11-1453 та від 17.12.2018 року №02-11-1727 щодо проведених 
у місті організаційних кроків для відкриття відділення гемодіалізу в структурі 
Хмельницької міської лікарні, а також необхідності передачі з 01.05.2019 року для 
міського бюджету частини цільових коштів медичної субвенції на лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу пропорційно до 
кількості хворих – мешканців м.Хмельницький та надані Департаментом охорони 
здоров’я облдержадміністрації листом від 12.02.2019 року №03-01/425 пропозиції 
щодо перерозподілу з обласного бюджету для бюджету м.Хмельницький 
вищезазначених цільових коштів медичної субвенції (із розрахунку на 54 пацієнта з 
01.05.2019 року) перерозподілити сконцентровані по Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у 
сфері охорони здоров’я» цільові кошти медичної субвенції на лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в сумі 6 379,416 
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тис грн, направивши їх міському бюджету м.Хмельницький за КПКВК 
3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти 
на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу)». 

 
2. Перерозподілити бюджетні призначення між управлінням 

регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації і Департаментом 
фінансів облдержадміністрації, а саме: 

Зменшити управлінню регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 
споживання) за бюджетною програмою “Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 
бюджету” на суму 27 109,2 тис грн, які були зарезервовані на даному головному 
розпоряднику.  

Крім того, за пропозицією управління регіонального розвитку та 
будівництва облдержадміністрації перерозподілити видатки по даній бюджетній 
програмі зменшивши по спеціальному фонду видатки розвитку на суму 88 869,6 
тис грн з одночасним  збільшенням видатків споживання на суму 61 760,4 тис 
гривень 

Збільшити Департаменту фінансів облдержадміністрації бюджетні 
призначення по спеціальному фонду за бюджетною програмою “Субвенція з 
місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 27 109,2 тис гривень. 
Зазначені кошти будуть спрямовані як субвенція містам обласного значення на 
поточний та капітальний ремонти доріг комунальної власності. 

За пропозиціями управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації розподіл зазначених видатків між місцевими бюджетами 
області проведений від протяжності вулиць і доріг комунальної власності у містах 
обласного значення, а саме: 

-  м.Кам'янець-Подільський – 5 412,9 тис грн; 
-  м.Нетішин – 965,4 тис грн; 
-  м.Славута – 6 408,1 тис грн; 
-  м.Старокостянтинів – 9 149,0 тис грн; 
-  м.Шепетівка – 5 173,8 тис гривень. 
 

3. Перерозподілити бюджетні призначення по Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, передбачені на утримання Куявського 
обласного дитячого психоневрологічного санаторію. 

Відповідно до рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №16-23/2018 
«Про реорганізацію шляхом приєднання Куявського обласного дитячого 
психоневрологічного санаторію», скорочено 29,0 шт.од. (з них 17,5 шт.од. передано 
до обласного дитячого спеціалізованого санаторію “Світанок”) та 25 ліжок, що 
призвело до вивільнення бюджетних коштів в сумі 3 865,0 тис. гривень. 
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Зазначений обсяг коштів (поточні видатки) пропонується перерозподілити 
наступним чином:  

♦ Зменшити асигнування за КПКВК 0712040 "Санаторно-курортна  
допомога населенню" для Куявського обласного дитячого психоневрологічного 
санаторію на суму 3 865,0 тис гривень. 

♦ Збільшити асигнування на загальну суму 3 865,0 тис грн за: 
- КПКВК 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" на суму 1 628,1 тис грн, з них: 
=  обласній психіатричній лікарні №1 (с.Скарженці) – 600,0 тис грн на 

придбання препаратів Карбомазепіну, Клопіксолу-депо та Рисперону. 
Відповідно до діючого законодавства медикаментозним лікуванням 

безкоштовно забезпечуються особи, які страждають на шизофренію, епілепсію, а 
також особам, які страждають на інші психічні захворювання і являються 
інвалідами І та ІІ груп з даного захворювання.  

На диспансерному обліку в області перебувають 12525 осіб з вадами 
психічного здоров’я. Окрім того, серед загальної кількості хворих диспансерної 
групи є особи, які схильні до скоєння суспільно-небезпечних діянь. Дана категорія 
осіб знаходиться під постійним наглядом лікаря-психіатра за місцем проживання і 
особливо потребує своєчасної спеціалізованої медикаментозної допомоги.  

Особи зазначеної категорії потребують безперервного курсу постійної 
підтримуючої терапії.  

За рахунок вказаних коштів буде покращено ситуацію в області з питання 
забезпечення безкоштовним медикаментозним лікуванням психічно хворих в 
стаціонарних і амбулаторних умовах; 

= обласній психіатричній лікарні №1 (с.Скарженці) – 538,1 тис грн для 
оплати комунальних послуг; 
=  інфекційній лікарні – 400,0 тис грн для придбання дезинфікуючих засобів; 
= обласному госпіталю ветеранів війни – 90,0 тис грн для придбання 

постільної білизни, рушників; 
- КПКВК 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи 

(МСЕК)" на суму 500,0 тис грн обласному центру медико-соціальної експертизи 
на проведення поточного ремонту приміщень закладу та структурних підрозділів. 

-    КПКВК 0712040 "Санаторно-курортна допомога населенню" на суму 
1666,9 тис грн, з них: 

= обласному дитячому спеціалізованому санаторію “Світанок” - 1386,1 тис 
грн у зв’язку із приєднанням Куявського обласного дитячого психоневрологічного 
санаторію до обласного дитячого спеціалізованого санаторію “Світанок”; 

= Староушицькому обласному дитячому санаторію “Дністер” на суму 255,8 
тис грн у зв’язку із зміною тарифу по оплаті за електроенергію (опалення закладу 
здійснюється за рахунок електроенергії, оплата за яку у попередні роки 
здійснювалась по трьохтарифному лічильнику, а з 01.01.2019 року – по загальному 
лічильнику); 

= Кам’янець-Подільському обласному дитячому спеціалізованому санаторію 
на суму 25,0 тис грн для облаштування трьох вузлів обліку природного газу 
засобами дистанційної передачі даних (необхідно придбати модеми, газові 
лічильники та провести роботи по їх встановленню); 
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- КПКВК 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я" на суму 70,0 тис грн обласному центру 
здоров’я для покриття витрат на утримання опалювальних площ (275 кв.м), які 
були орендованими та вивільнились після припинення своєї діяльності 
Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. 
 

4. Перерозподілити обсяг субвенції з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету між 
адміністративно-територіальними одиницями області. 

4.1. Після здійснення розподілу коштів вищезазначеної субвенції на 2019 рік 
почав функціонувати центр первинної медико-санітарної допомоги Гуменецької 
сільської ради Кам’янець-Подільського району та Комунальне некомерційне 
підприємство “Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Шепетівської” міської ради”.  

Для забезпечення виписки рецептів та відшкодування їх вартості через 
аптечну мережу пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, 
передбачених на 2019 рік по загальному фонду обласного бюджету за КПКВК 
3719460 “Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету”, а саме: 

зменшити видатки споживання бюджету: 
- Кам’янець-Подільського району на суму 7,8 тис грн; 
- Шепетівського району на суму 7,7 тис грн; 
збільшити видатки споживання бюджету: 
- Гуменецької ОТГ (Кам’янець-Подільський район) на суму 7,8 тис грн; 
- м.Шепетівка на суму 7,7 тис гривень. 

4.2. Виходячи з фактичних видатків з відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань по КНП Нетішинської міської ради 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» недостатність коштів на І квартал 
2019 року (довідково: відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 
2019 рік» з 1 квітня 2019 року такі видатки будуть здійснюватись через 
Національну службу здоров’я України) складає 35,0 тис грн, яку пропонується 
покрити за рахунок перерозподілу призначень з бюджету Теофіпольського району, 
де наявний профіцит таких коштів. Тому, пропонується: 

зменшити видатки споживання бюджету: 
- Теофіпольського району на суму 35,0 тис грн; 
збільшити видатки споживання бюджету: 
- м.Нетішин на суму 35,0 тис гривень. 
5. Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень між 

кодами програмної класифікації видатків та кредитування з метою приведення 
фінансування обласного наркологічного диспансеру у відповідність до бюджетної 
класифікації видатків (у зв’язку із реорганізацією стаціонарного відділення 
обласного наркологічного диспансеру в структурний підрозділ обласної 
психлікарні №1): 
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- зменшити поточні видатки за КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню» (обласний наркологічний диспансер) на суму 
3989,9 тис грн; 

- збільшити поточні видатки за КПКВК 0712090 «Спеціалізована 
амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» (обласний наркологічний 
диспансер) на суму 3989,9 тис гривень. 

  
 
 
 

Директор Департаменту  
фінансів облдержадміністрації                                                                С. Пенюшкевич 


