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Пояснювальна записка 
до звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік 

 
І. Виконання доходів обласного бюджету 

 
За підсумками 2020 року до доходів загального фонду обласного бюджету (без 

врахування трансфертів) надійшло 1 114 203,4 тис. грн, що становить 103,6%      
або на 38 963,6 тис. грн більше річних планових призначень.  

Темп приросту до минулого року склав 10,7% (або на 107 879,9 тис. грн більше). 
Досягнуто приросту до минулого року по: 
 податку на доходи фізичних осіб на 82 541,0 тис. грн; 
 податку на прибуток на 19 965,3 тис. грн; 
 рентній платі за спеціальне використання води на 3 098,1 тис. грн; 
 платі за надання адміністративних послуг на 1 560,4 тис. грн; 
 рентній платі за користування надрами на 977,3 тис. гривень.  
 
По всіх джерелах надходжень загального фонду у 2020 році забезпечено 

виконання затверджених планових показників.  
Основним джерелом надходжень обласного бюджету є податок на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого становить 88,2% у структурі доходів загального 
фонду. За 2020 рік надходження податку на доходи фізичних осіб склали 982 901,7 
тис. грн, що становить 101,3 % до показників, затверджених сесією обласної ради на 
2020 рік.  

Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприяло підвищення  
розміру середньомісячної заробітної плати на 1200,0 грн або на 13,8% у порівнянні з 
2019 роком (за січень-грудень 2020 року зарплата у області склала 9872,0 грн).  

Для збільшення рівня заробітної плати за 2020 рік керівників 276 підприємств та 
180 підприємців, які виплачували заробітну плату менше законодавчо встановленого 
мінімуму, заслухано на засіданнях спільних комісій при виконавчих комітетах міських 
рад та райдержадміністраціях, також на засіданнях робочих груп в органах ДПС 
заслухано керівників 571 підприємства та 499 підприємців.   

За результатами проведених заходів на 684 підприємствах та 576 підприємцями 
підвищено рівень заробітної плати.  

За 2020 рік виявлено 716 громадян, які не були оформлені згідно вимог 
законодавства працедавцями. За результатами вжитих заходів щодо виявлення 
неоформлених найманих працівників додатково мобілізовано до бюджету 6,5 млн грн 
податку на доходи фізичних осіб, 0,5 млн грн військового збору та 7,7 млн грн 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 У 2020 році залучено 671 фізичну особу до державної реєстрації, як суб’єктів 
підприємницької діяльності, якими додатково сплачено до бюджету 5,3 млн грн 
податків та зборів.  

Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб в 
розрізі основних галузей області займають надходження від: 

- бюджетних установ – 39,1 % (до обласного бюджету надійшло податку на 
доходи фізичних осіб у сумі 384,3 млн грн), середня заробітна плата за січень-грудень 
2020 року – 9410,0 грн; 
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- промисловості – 21,1 % (207,2 млн грн),  середня заробітна плата  – 11829,0 
грн; 

- сільського, лісового та рибного господарства – 17,9 % (175,9 млн грн),  середня 
заробітна плата – 10370,0 грн; 

- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів – 4,7 % (46,4 
млн грн),  середня заробітна плата – 8598,0 грн; 

- транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 
4,5% (44,2 млн грн),  середня заробітна плата – 8796,0 грн; 

- будівництва – 2,1% (20,6 млн грн),  середня заробітна плата – 8895,0 гривень. 
За 2020 рік до обласного бюджету надійшло податку на прибуток у сумі 71 280,6 

тис. грн,  що становить 134,5 % до річних планових показників.  
По рентній платі за використання водних ресурсів та надр до обласного 

бюджету за 2020 рік надійшло, відповідно, 14 531,5 тис. грн та 12 522,0 тис. грн або 
127,4 % та 113,8 % до річних планових показників.  

Загальна сума надходжень до обласного бюджету по адміністративних послугах 
склала 27 486,2 тис. грн, що становить 104,1 % до планових показників 2020 року.  

До спеціального фонду доходної частини обласного бюджету (без врахування 
трансфертів) надійшло 188 744,7 тис. грн, що становить 130,3 % або на 43 897,7 тис. 
грн більше річних планових призначень.  

За 2020 рік не виконали планові призначення по: 
- екологічному податку на 1518,7 тис. грн або на 15,4 %. На зменшення 

надходжень вплинуло запровадження карантинних обмежень на території України та 
відповідно скорочення обсягів виробництва та викидів забруднюючих речовин по АТ 
«Подільський цемент» втрати - 974,7 тис. грн, ТзОВ «Понінківська картонно-паперова 
фабрика» -  456,5 тис. грн та наявність податкового боргу в сумі 164,2 тис. грн, 
зокрема по: КП «Сатанівське» - 72,8 тис.грн, ДП «Підприємство ДКВС №98» - 51,6 
тис. грн, ДП «Підприємство ДКВС №58» - 20,3 тис. грн, КП «Понінківська 
тепломережа» - 16,6 тис. грн; 

- грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності на 23,6 тис. грн або на 18,1 %. У зв’язку із запровадженням карантинних 
обмежень на території України та запровадженням мораторію на проведення 
перевірок Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області  зменшено 
кількість проведених перевірок щодо державного нагляду (контролю) за додержанням 
вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції. 

До 2019 року надходження спеціального фонду зменшились на 113 633,6 тис. 
грн, у зв’язку із зменшенням поступлень по власних надходженнях бюджетних 
установ – на 112 943,6 тис. грн, що зумовлено зменшенням надходжень у галузі 
охорона здоров’я у зв’язку з їх реорганізацією в госпрозрахункові некомерційні 
підприємства. Тому їхні надходження не зараховуються до спеціального фонду 
обласного бюджету, а поступають на рахунки комунальних некомерційних 
підприємств.  

Передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 
суми базової дотації (77 005,2 тис. грн), додаткової дотації на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я     
(305 507,5 тис. грн) перераховані обласному бюджету у повному обсязі.  
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Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду у сумі      
1 030 570,9 тис. грн або 98 % до затверджених показників на 2020 рік. 

По спеціальному фонду з державного бюджету одержано субвенцій у сумі      
853 910,4 тис. грн або 91,4 % до затверджених показників на 2020 рік.  

З місцевих бюджетів до обласного бюджету надійшло інших субвенцій у сумі 
9800,0 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 123,8 тис. грн та спеціальному – 
9676,2 тис. гривень. 

 
ІІ. Виконання видатків обласного бюджету 

 
Видатки обласного бюджету по загальному та спеціальному фондах з 

кредитуванням виконано за 2020 рік, за рахунок отриманих обласним бюджетом 
доходів, трансфертів з державного бюджету та вільних залишків коштів, що 
утворились станом на 01.01.2020 року, у сумі 3 579 301,0 тис. грн, що на 49,7 % або на 
3 540 424,6 тис. грн менше відповідного показника 2019 року, у тому числі по 
загальному фонду обласного бюджету у сумі 2 159 122,8 тис. грн, що становить 37,8 % 
до відповідного показника 2019 року та по спеціальному фонду – 1 420 178,2 тис. грн, 
що становить 100,6 % до відповідного показника 2019 року.  

Така динаміка пояснюється тим, що видатки на виконання державних програм 
соціального захисту (пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та інші види 
допомог), які у минулих роках фінансувались з обласного бюджету за рахунок коштів 
субвенцій з державного бюджету, починаючи з 2020 року фінансуються державним 
бюджетом через Міністерство соціальної політики України. Крім того, така ситуація 
обумовлена ще й тим, що основна частина обласних медичних закладів з 01.04.2020 
року перейшла на фінансування через Національну службу здоров'я України. 

При фінансуванні головних розпорядників коштів обласного бюджету у 
першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, 
визначених пунктом 8 рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 
„Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік”. 

Проведене фінансування дозволило забезпечити:  
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з 

нарахуваннями та стипендій; 
- оплату за спожиті обласними бюджетними установами та організаціями 

енергоносії та комунальні послуги; 
-  оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;  
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними 

установами своїх функцій. 
 
 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
 

На утримання діючої мережі обласних установ освіти, фізичної культури, 
спорту та виконання програм і заходів у галузі "освіта", що фінансуються через 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів 
обласного бюджету, за 2020 рік по загальному фонду профінансовано видатки у сумі 
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920 915,3 тис. грн (у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 
– 287 698,3 тис. грн та додаткової дотації з державного бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я – 122 203,0 тис. грн), що на 214 933,6 тис. грн або 30,4 % більше, ніж за 
минулий рік. Касові видатки склали 867 312,5 тис. грн (з урахуванням коштів від 
повернення наданих кредитів на навчання) або 94,2 % до річних планових призначень.  

Основною причиною неосвоєння у повному обсязі коштів є економія, що 
склалась по продуктах харчування та оплаті за спожиті бюджетними установами 
енергоносії та комунальні послуги у зв’язку із проведенням карантинних заходів у 
закладах освіти та теплими погодними умовами у зимовий період, а також відсутність 
протягом року значного росту тарифів на природний газ та теплопостачання. 

За рахунок зазначених коштів забезпечено навчально-виховний процес 3143 
вихованців (учнів) у інтернатних закладах загальної середньої освіти, 11090 учнів у 
закладах позашкільної освіти, 5357 учнів у закладах професійно-технічної освіти, 2891 
студента у закладах фахової передвищої та вищої освіти, підготовку та перепідготовку 
кваліфікації 13049 слухачів тощо. 

Забезпечено стовідсоткове фінансування: 
захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних 

послуг, стипендій, пільгових пенсій, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, 
продуктів харчування; 

незахищених статей видатків.  
Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано у сумі 

483472,4 тис. грн або 100 % до уточнених призначень на рік, що на 54 363,6 тис. грн 
або на 12,7 % більше, ніж за попередній рік. Питома вага цих видатків складає  52,5 % 
від загальної суми асигнувань галузі. 

Фінансування вказаних видатків дало змогу повністю забезпечити виплату 
заробітної плати працівникам галузі відповідно до законодавчо встановлених розмірів 
на основі Єдиної тарифної сітки, матеріальної допомоги на оздоровлення, щорічної 
грошової винагороди педагогічним працівникам; доплат і надбавок, які носять 
обов’язковий характер (за вислугу років, за престижність праці, за науковий  ступінь, 
за класне керівництво, за шкідливі умови праці), а також інших виплат.   

Видатки на харчування профінансовано у сумі 52 200,9 тис. грн або 100 % до 
планових призначень на рік. Питома вага цих видатків складає 5,7 % від загальної 
суми асигнувань галузі. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 
47 121,0 тис. грн або стовідсотково до планових призначень на рік, що дало змогу 
забезпечити у повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв та не допустити 
кредиторську заборгованість. Питома вага цих видатків складає  5,1 % від загальної 
суми асигнувань галузі. 

На проведення заходів протипожежної безпеки для обласних закладів освіти у 
2020 році було профінансовано кошти у сумі 16 125,5 тис. грн або стовідсотково до 
планових призначень, які освоєно в сумі 14 460,9 тис. грн або на 89,7 %, з них на: 

- проведення просочення та вогнегасне оброблення дерев’яних конструкцій – 
1 979,9 тис. грн (ДПТНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Плужненський професійний ліцей», ДНЗ «Теофіпольський професійний 
аграрно-промисловий ліцей», ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної 
освіти», Вище професійне училище №36 с.Балин, Грицівське вище професійне 
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училище №38, Чорноострівський професійний аграрний ліцей, ДПТНЗ 
«Красилівський професійний ліцей», Хмельницький державний центр естетичного 
виховання учнівської молоді, ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну», ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж», 
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова, Плужнянська 
санаторна школа, Орининська гімназія, Вовковинецька гімназія, Антонінська 
спеціальна школа, Берездівська спеціальна школа, Голенищівська спеціальна школа, 
Ізяславський навчально-реабілітаційний центр, Солобковецький навчально-
реабілітаційний центр, Ямпільська спеціальна  школа, Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ 
ступенів, Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів, Кам’янець-Подільський ліцей 
«Славутинка» та Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді).  

- встановлення системи оповіщення та протипожежної сигналізації – 9 256,9 тис. 
грн (Старокостянтинівський професійний ліцей, ДПТНЗ «Волочиський промислово-
аграрний професійний ліцей», ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти», 
ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти», ДПТНЗ 
«Плужненський професійний ліцей», ДНЗ «Полонський агропромисловий центр 
професійної освіти», Вище професійне училище №36 с.Балин, Чорноострівський 
професійний аграрний ліцей, ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей», ДНЗ 
«Деражнянський центр професійної освіти», ДПТНЗ «Красилівський професійний 
ліцей», Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст., ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну», Хмельницький університет управління та права     
ім. Леоніда Юзькова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Плужнянська 
санаторна школа, Орининська гімназія, Вовковинецька гімназія, Хмельницька 
санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим 
повним утриманням учнів (вихованців), Дитячий будинок, Берездівська  спеціальна 
школа, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр, Солобковецький навчально-
реабілітаційний центр, Ямпільська спеціальна школа, Кам’янець-Подільська  
спеціальна школа, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр, 
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді); 

- придбання та перезарядку вогнегасників, придбання засобів індивідуального 
захисту органів дихання населення, пожежних щитів, рукавів та іншого обладнання – 
2 713,1 тис. грн (Старокостянтинівський професійний ліцей, ДПТНЗ «Волочиський 
промислово-аграрний професійний ліцей», Грицівське вище професійне училище 
№38, Шепетівський професійний ліцей, Нетішинський професійний ліцей, ДНЗ 
«Подільський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Ярмолинецький 
агропромисловий центр професійної освіти», ДПТНЗ «Плужненський професійний 
ліцей», ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей», ДНЗ 
«Полонський агропромисловий центр професійної освіти», Вище професійне училище 
№36 с.Балин, Грицівське вище професійне училище №38, Чорноострівський 
професійний аграрний ліцей, ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей», ДНЗ 
«Деражнянський центр професійної освіти», ДПТНЗ «Красилівський професійний 
ліцей», Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст., Хмельницький державний центр естетичного 
виховання учнівської молоді, ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну», ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж», 
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова, Хмельницька 
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гуманітарно-педагогічна академія, Плужнянська санаторна школа, Орининська 
гімназія, Вовковинецька гімназія, Хмельницька санаторна школа із збереженням у 
складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців), 
Дитячий будинок, Антонінська спеціальна школа, Берездівська спеціальна школа, 
Голенищівська спеціальна школа, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр, 
Солобковецький навчально-реабілітаційний центр, Ямпільська спеціальна школа, 
Кам’янець-Подільська спеціальна школа, Кам'янець-Подільський навчально-
реабілітаційний центр, Новоушицька спеціальна школа, Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ 
ступенів, Кам’янець-Подільський ліцей з військово-фізичною підготовкою, 
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст., Кам’янець-Подільський ліцей «Славутинка», 
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді, 
Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді); 

- встановлення блискавкозахисту – 893,8 тис. грн (Плужненський професійний 
ліцей, Грицівське вище професійне училище №38, ДНЗ «Лісоводський професійний 
аграрний ліцей», ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей», Хмельницька санаторна 
школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним 
утриманням учнів (вихованців), Ізяславський навчально-реабілітаційний центр та 
Ямпільська спеціальна школа); 

- придбання пожежного шлангу з раструбом, пожежної шафи, пожежного крана 
та іншого обладнання, ремонт облицювання стін, заміна сходових маршів, демонтаж 
вагонки, улаштування панелей фойє та інше – 1 281,8 тис. грн (для 16-ти обласних 
закладів освіти). 

Доходи обласного бюджету забезпечили фінансуванням не тільки поточних 
статей видатків, але й дозволили вирішити інші проблемні питання бюджетних 
установ галузі «освіта». 

Так, на здійснення капітальних видатків обласних установ освіти за 2020 рік 
профінансовано – 108 087,8 тис. грн, що становить 100 % до затверджених в 
обласному бюджеті на вказану мету планових призначень. 

Водночас, у вказаній сумі значаться видатки на придбання шкільних автобусів, 
у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, у сумі 
17 574,3 тис. грн, які надійшли області з державного бюджету наприкінці року 
(розпорядження Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 16.12.2020 року № 1570-
р) та підлягають розподілу у 2021 році.  

Крім того, в загальній сумі капітальних видатків рахуються кошти спрямовані за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на: 

- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у 
сільській місцевості (шляхом централізованої закупівлі) – 30 474,3 тис. грн, з яких за 
рахунок частки співфінансування з місцевих бюджетів – 8 880,0 тис. гривень. Касові 
видатки склали 29 446,7 тис. грн або 96,6 %. За рахунок цих коштів придбано 16 
шкільних автобусів (Деражнянський, Ізяславський, Теофіпольський (2 од.), 
Шепетівський та Ярмолинецький райони, Війтовецька, Грицівська, Гуківська, 
Дунаєвецька міська, Дунаєвецька селищна, Маківська, Солобковецька, 
Старосинявська, Улашанівська, Олешинська об’єднані територіальні громади); 
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- проведення ремонту та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти області – 11 914,2 тис гривень. Касові видатки 
склали 11 683,1 тис. грн або 98,1 %. Обладнання для їдалень придбано; 

- оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних 
кабінетів і STEM-лабораторіями (шляхом централізованої закупівлі) – 21 625,1 тис. 
гривень. Даний обсяг коштів залишився не використаний у зв’язку із тим, що 
пропозиції учасників процедур державних закупівель було відхилено через 
невідповідність технічним вимогам замовника. Залишок коштів на закупівлю 
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій планується освоїти у 2021 
році. 

 Решта видатків капітального характеру в обсязі 26 499,9 тис. грн було 
спрямовано на покращення матеріально-технічної бази обласних закладів освіти, а 
саме на: 

1. Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, будівництва та 
виготовлення проєктно-кошторисної документації  –  18 517,7 тис. грн, з них:  

- 4284,4 тис. грн на проведення будівництва модульної котельні на твердому 
паливі та мереж зовнішнього теплопостачання ДПТНЗ «Славутський професійний 
ліцей». Кошти освоєно у повному обсязі, за рахунок яких виконано такі роботи: 
побудовано фундамент, як суцільної монолітної залізобетонної плити; побудовано 
навіс (для зберігання семиденного запасу дров та площадку для зберігання 
семиденного запасу кам’яного вугілля); побудовано площадки з двома металевими 
контейнерами для збору відходів попелу; побудовано димову трубу для відведення і 
розсіювання димових газів від модульної котельні; проведено водогін для 
забезпечення модульної котельні водою; побудовано каналізаційну мережу для 
відведення каналізаційних стоків від модульної котельні; проведено електролінії з 
підключенням до існуючої трансформаторної підстанції; 

- 3582,9 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі будівлі манежу з гімнастичним 
залом в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді.  
Кошти освоєно стовідсотково, за рахунок яких проведено: демонтаж старої покрівлі з 
ПВХ мембрани, влаштування утеплення з мінеральних плит, влаштування нового 
покриття;  

- 3 367,6 тис. грн на проведення капітального ремонту будівлі медичного 
корпусу (літера Б-1) Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. Кошти освоєно 
у повному обсязі, об’єкт зданий в експлуатацію; 

- 1 760,8 тис. грн на капітальний ремонт котельні та теплової мережі 
Ямпільської спеціальної школи. Кошти освоєно у сумі 1 488,4 тис. грн або на 84,5 %. 
Залишок коштів у сумі 272,4 тис. грн повернуто до обласного бюджету. Роботи 
виконано у повному обсязі, на даний час проводиться оформлення документів з 
введення в експлуатацію об’єкта; 

- 1 339,3 тис. грн на здійснення капітального ремонту даху будівлі 
Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. Кошти 
освоєно у сумі 1324,5 тис.  грн або на 98,9 %. Роботи виконано у повному обсязі, 
об’єкт зданий в експлуатацію; 

- 900,0 тис. грн на проведення капітального ремонту із встановленням системи 
вентиляції та кондиціювання у їдальні Нетішинського професійного ліцею. Кошти 
освоєно у сумі 898,4 тис. грн, об’єкт зданий в експлуатацію; 
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- 721,6 тис. грн на проведення капітального ремонту частини будівлі (покрівлі) 
навчального корпусу Нетішинського професійного ліцею. Кошти освоєно у сумі 717,2 
тис. грн, зекономлені кошти від проведення тендерної процедури у сумі 4,4 тис. грн 
повернуто до бюджету; 

- 697,2 тис. грн на капітальний ремонт санвузлів Солобковецького навчально-
реабілітаційного центру. Кошти освоєно у сумі 639,3 тис. грн або на 91,7%. Залишок 
коштів у сумі 57,9 тис. грн повернуто до обласного бюджету. Роботи виконано у 
повному обсязі, об’єкт зданий в експлуатацію; 

- 664,3 тис.  грн  на проведення капітального ремонту покрівлі гуртожитку 
Шепетівського професійного ліцею. Кошти освоєно у сумі 656,9 тис. грн або на 98,9%.  
Роботи виконано у повному обсязі, об’єкт зданий в експлуатацію. Залишок 
невикористаних коштів у сумі 7,5 тис. грн повернуто до бюджету; 

- 229,9 тис. грн на проведення капітального ремонту котельні з монтажем 
твердопаливного котла ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий 
ліцей». Кошти освоєно стовідсотково. Роботи виконано у повному обсязі, об’єкт 
зданий в експлуатацію;  

- 224,0 тис. грн на проведення капітального ремонту внутрішнього туалету 
спального корпусу Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. Кошти освоєно в 
сумі 220,9 тис. грн або на 98,6%. Залишок коштів у сумі 3,1 тис. грн повернуто до 
обласного бюджету. Роботи виконано у повному обсязі, об’єкт зданий в експлуатацію; 

- 261,6 тис. грн на капітальний ремонт душових кімнат у гуртожитку 
Нетішинського професійного ліцею. Кошти освоєно у повному обсязі. Об’єкт зданий у 
експлуатацію;  

- 207,9 тис. грн на проведення коригування проектно-кошторисної документації 
на будівництво спортивного залу з басейном та котельнею Кам′янець-Подільського 
ліцею І-ІІІ ступенів "Славутинка". Кошти освоєні в сумі 199,8 тис.грн, проєктно-
кошторисну документацію скориговано; 

- 164,9  тис. грн на капітальний ремонт санвузлів Хмельницької  санаторної школи 
із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням 
учнів (вихованців). Кошти освоєно у повному обсязі, об’єкт зданий; 

- 67,2 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту адміністративного корпусу №1 Ізяславського навчально-
реабілітаційного центру. Кошти освоєно у сумі 49,3 тис. грн, за рахунок яких 
виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено її державну 
експертизу. Залишок коштів у сумі 17,9 тис.  грн повернуто до обласного бюджету; 

- 34,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 
проведення реконструкції навчального корпусу №2 із влаштуванням ліфта для 
Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. Кошти освоєно у повному обсязі, за 
рахунок яких виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено її 
державну експертизу; 

- 10,1 тис. грн на капітальний ремонт газових мереж з заміною вузла обліку газу 
у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Кошти 
освоєно у сумі 9,9 тис. грн, залишок коштів у сумі 0,2 тис. грн повернуто до обласного 
бюджету. Роботи виконані у повному обсязі, модем встановлено та введено в 
експлуатацію. 

2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 7 982,2 
тис. грн, з них: 
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- 1 206,2 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання для укомплектування 
аудиторій загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти (Старокостянтинівський професійний ліцей – 78,2 тис. грн, ДПТНЗ "Волочись-
кий промислово-аграрний професійний ліцей" – 78,2 тис. грн, ДПТНЗ "Красилівський 
професійний ліцей" – 63,2 тис. грн, Шепетівський професійний ліцей – 78,2 тис. грн, 
Нетішинський професійний ліцей – 78,2 тис. грн, ДНЗ "Подільський центр 
професійно-технічної освіти – 78,2 тис. грн, ДНЗ "Ярмолинецький агропромисловий 
центр професійної освіти" – 78,2 тис. грн, ДПТНЗ "Плужненський професійний 
аграрний ліцей" – 78,2 тис. грн, ДНЗ "Теофіпольський професійний аграрно-
промисловий ліцей" – 78,2 тис. грн, ДНЗ "Полонський агропромисловий центр 
професійної освіти" – 78,2 тис. грн, Балинське вище професійне училище №36 – 78,2 
тис. грн, Грицівське вище професійне училище №38 – 63,3 тис. грн, Чорноострівський 
професійний аграрний ліцей – 78,2 тис. грн, ДПТНЗ "Лісоводський професійний 
аграрний ліцей" – 78,2  тис. грн, ДНЗ "Деражнянський центр професійної освіти" – 
63,3 тис.  грн, ДПТНЗ "Славутський професіний ліцей" – 78,2 тис. грн). За рахунок 
вказаних коштів придбано  обладнання, а саме: комп’ютери для учнів (80 од.), 
проектори (13 од.) та принтери лазерні (16 од.); 

- 456,0 тис. грн на придбання кухонного обладнання та меблів в їдальню 
Нетішинського професійного ліцею. Кошти освоєно стовідсотково. За рахунок даних 
коштів придбано: картоплечистку, тістоміс, міксер потужний, машину хліборізальну, 
індукційну плиту, мікрохвильову піч, стелажі  різні, потужний електрокип’ятильник, 
машину для переробки овочів, машину для очищення овочів, ваги електронні, 
холодильники, холодильні шафи, морозильні вітрини, ванну мийну, комплекти 
змішувачів і сифонів у варочний, мийний, м'ясо-овочевий цехи, столи з бортами та 
полицями,  меблі, посуд кухонний та інше. Обладнання введено в експлуатацію. 

- 695,9 тис. грн на придбання протипожежних дверей, обладнання та інвентарю 
для лабораторії з підготовки кухарів, офіціантів та кондитерів Нетішинського 
професійного ліцею. Кошти освоєно у повному обсязі, які спрямовано за такими 
напрямками (обладнання - 670,5 тис. грн, протипожежні двері - 25,4 тис. грн). За 
рахунок даних коштів придбано: пароконвектомат, шафу розстійну, фрітюрницю (5 л), 
ручний міксер погружний, індукційну подвійну плиту, м’ясорубку ТМ-12М (220), 
холодильну шафу (605), жарочну поверхню-гриль, машину для переробки овочів 
МПО-1, планетарний міксер, молочний міксер, вакуумний пакувальник, апарат 
низькотемпературного приготування їжі, слайсер, льодогенератор, меблі кухонні та 
обладнання для візуалізації навчання, протипожежні двері; 

- 522,6 тис. грн на придбання комп’ютерного та кухонного обладнання для 
Кам′янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Кошти 
освоєно стовідсотково, обладнання придбано (інтерактивний дисплей, принтери, 
проектори, ноутбуки, моноблок, мережеве обладнання, підставки до панелі, 
комп'ютерне та програмне забезпечення, мультимедійне та кухонне обладнання 
(картоплечистка, промислова овочепереробна машина та водонагрівачі)); 

- 418,4 тис. грн на придбання для Ямпільської спеціальної школи ноутбуків та 
кухонного обладнання (купольна посудомийна машина, шафа жарова на дві секції, 
холодильник, холодильні шафи, картоплечистки, тістоміс, машини для нарізки сирих 
та варених овочів). Кошти освоєно в сумі 410,0 тис. грн  або на 98,0 %. Обладнання 
придбано;  
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- 450,3 тис. грн на придбання Солобковецькому навчально-реабілітаційному 
центру комп'ютерів, інтерактивних дошок, мультимедійних проекторів, ноутбуків та 
кухонного обладнання (холодильна шафа, посудомийна машина, м’ясорубка, 
протирочна машина, хліборізка та картоплечистка). Кошти освоєно у сумі 444,9 тис. 
грн або на 98,8 %. Обладнання придбано; 

- 252,7 тис. грн на придбання кухонного обладнання Славутському ліцею ІІ-ІІІ 
ступенів. Кошти освоєно в сумі 250,0 тис. грн, придбано холодильні шафи, кухонний 
блендер, посудомийну машину, протирочно-різальну машину, картоплечистку; 

- 224,4 тис. грн на придбання Ізяславському навчально-реабілітаційному центру 
ноутбука, мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та кухонного обладнання 
(шафа пекарська, картоплечистка, холодильники, морозильна скриня, плита 
електрична). Кошти освоєно в сумі 221,2 тис. грн або на 98,6 %. Обладнання 
придбано; 

- 208,1 тис. грн на придбання Хмельницькому ліцею ІІ-ІІІ ступенів 
комутаційного обладнання, програмних засобів навчального призначення, кухонного 
обладнання та кабінету "Захист Вітчизни" (комплект програмного забезпечення, веб-
камера з інфрачервоним фільтром, пістолет, макет автомата, лопата саперна складна, 
компас армійський, ноші санітарні, військова аптечка, навчальна граната, патрони, 
набір для накладання шин). Кошти освоєно в сумі 190,2 тис. грн або на 91,4 %, 
обладнання придбано, крім програмних засобів навчання, яке не придбано з причини 
відсутності постачальника, продукція якого б відповідала вимогам; 

- 145,0 тис. грн на придбання димової труби для заміни в котельні ДНЗ 
«Деражнянський центр професійної освіти». Кошти освоєно у сумі 140,4 тис. грн, за 
рахунок яких придбано та замінено трубу димовидалення.  Економію коштів у сумі 4,6 
тис грн повернуто до бюджету; 

- 152,9 тис. грн на придбання кухонного обладнання для Кам′янець-
Подільського навчально-реабілітаційного центру. Кошти освоєно стовідсотково, 
придбано посудо-мийну машину, промислову електричну плиту, картоплечистку, 
м’ясорубку та шафу морозильну; 

- 365,8 тис. грн на придбання водяного насосу, ноутбуків та кухонного 
обладнання (посудомийної машини, картоплечистки, овочерізки, електричного котла, 
хліборізки, холодильників, холодильної шафи, морозильної камери, м’ясорубки 
ручної) для Плужнянської санаторної школи. Кошти освоєно стовідсотково. 
Обладнання придбано; 

- 257,9 тис. грн на придбання глибинного насосу у комплекті, комп'ютерів та 
кухонного обладнання (електром’ясорубки, посудомийної машини) для Вовковине-
цької гімназії. Вказане обладнання придбано, кошти освоєно стовідсотково;  

- 239,0 тис. грн на придбання ноутбуків та кухонного обладнання для Кам′янець-
Подільської спеціальної школи. Кошти освоєно стовідсотково. Придбано 6 ноутбуків, 
харчовий електричний котел для кухні, 3 холодильника, морозильну вертикальну 
камеру, пекарську шафу, електричну м’ясорубку, овочерізку та тістоміс; 

- 238,7 тис. грн на придбання ноутбуків, інтерактивного комплексу та кухонного 
обладнання для Хмельницької санаторної школи із збереженням у складі закладу 
освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців). Кошти 
освоєно у сумі 161,6 тис. грн або на 67,7 %. Економію коштів у сумі 77,1 тис. грн 
повернуто до обласного бюджету. Придбано морозильну та холодильну шафи, 
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посудомийну та протирочно-різальну машини, інтерактивний комплекс. Не придбано 
ноутбуки у зв’язку із не надходженням товару від постачальника; 

- 200,0 тис. грн на придбання Хмельницькому обласному центру фізичного 
виховання учнівської молоді легкоатлетичного інвентаря та обладнання. Кошти 
освоєно у повному обсязі. Інвентар та обладнання придбано (легкоатлетичні 
тренажери (7 од.),  бар’єри (8 од.)); 

- 171,6 тис. грн на придбання Кам′янець-Подільському ліцею І-ІІІ ступенів 
"Славутинка" кухонного обладнання (холодильна шафа, овочерізальна машина, 
м’ясорубка, сушильно-прожарова шафа для посуду, тістоміс) та засобів корекції для 
дітей з особливими освітніми потребами (комп'ютер у зборі з принтером). Кошти 
освоєно стовідсотково, обладнання придбано; 

- 148,0 тис. грн на придбання комп'ютерів, інтерактивної панелі для навчання та 
кухонного обладнання (котла електричного та сковороди електричної у їдальню) для 
Антонінської спеціальної школи. Кошти освоєно у сумі 128,1 тис. грн або на 86,6 %, 
обладнання придбано; 

- 102,0 тис. грн на придбання кухонного обладнання (посудомийної машини, 
шафи жарової) для Орининської гімназії. Кошти освоєно у сумі 89,3 тис. грн, 
обладнання придбано;  

- 24,7 тис. грн на придбання кухонного обладнання для Голенищівської 
спеціальної школи. Кошти освоєно у сумі 24,0 тис. грн, за рахунок яких придбано 
електричну плиту з жаровою шафою; 

- 79,6 тис. грн на придбання кухонного обладнання для Новоушицької 
спеціальної школи. Кошти освоєні у сумі 59,0 тис. грн, придбано посудомийну 
машину; 

- 65,0 тис. грн на придбання ноутбука та LED телевізора для Хмельницького 
регіонального центру підвищення кваліфікації. Кошти освоєно стовідсотково. 
Обладнання придбано; 

- 42,6 тис. грн на придбання персонального комп'ютера, ноутбука, принтера 
кольорового та принтера чорно/білого Хмельницькому обласному центру науково-
технічної творчості учнівської молоді. Кошти освоєно у повному обсязі. Комп’ютерне 
обладнання придбано; 

- 6,0 тис. грн на придбання Грицівському вищому професійному училищу № 38 
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами (придбання індукційної системи (для учнів з вадою слуху) для підсилення 
звуку). Кошти освоєно у повному обсязі, спеціальне обладнання придбано;  

- 6,0 тис. грн на придбання ноутбука для ДПТНЗ "Плужненський професійний 
аграрний ліцей".  Кошти освоєно у повному обсязі, ноутбук придбано;   

- 802,8 тис. грн на закупівлю обладнання для початкових класів у 13 інтернатних 
закладах (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»). Кошти освоєно у сумі 796,6 тис. грн або на 99,2 %. Закуплено 
меблі для класів, комплекти дидактичних матеріалів, комп’ютерне обладнання, 
інтерактивні дошки; 

- 500,0 тис. грн на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-
реабілітаційних центрів, у яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти. 
Кошти освоєно у сумі 471,4 тис. грн або на 94,3 %, за рахунок яких придбано 
спеціальне обладнання для дітей із вказаними вадами. 
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Субвенції з державного бюджету обласному бюджету: 

 
1. На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 
сумі 56 791,1 тис. грн, які профінансовано стовідсотково до планових призначень. 
Кошти спрямовано для бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних 
територіальних громад на закупівлю: засобів навчання та обладнання (крім 
комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками 
відповідно до Концепції “Нова українська школа”, сучасних меблів для початкових 
класів нової української школи, комп’ютерного обладнання для початкових класів, 
обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у 
тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою 
основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з 
реалізації Державного стандарту початкової освіти, засобів навчання та обладнання 
(крім комп’ютерного), сучасних меблів та комп’ютерного обладнання нової 
української школи та дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та 
дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. 

Касові видатки склали 56 257,6 тис. грн або 99,1 %.  
Забезпечено придбання 14157 парт, 14159 стільців, 24762 дидактичних 

матеріалів, 742 ПК/ноутбуків, 185 проекторів, 488 багатофункціональних пристроїв, 
91 інтерактивної дошки, 5 музичних інструментів, 1555 інших меблів, 503 іншого 
комп’ютерного обладнання, 1806 інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, 
738 засобів навчання, дезінфікуючих засобів для обробки рук та шкіри (84,7 тис. 
літрів), дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь (хлорні таблетки, спиртовий 
розчин).  

2. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка осіб з особливими 
освітніми потребами (видатки споживання та видатки розвитку)) у сумі 22 046,1 тис. 
грн, які профінансовано стовідсотково до планових призначень. Касові видатки 
склали 15 869,8 тис. грн або 72,0 %. За рахунок даних коштів забезпечено організацію 
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної 
середньої освіти, та придбано необхідні навчально-методичні і наочно-дидактичні 
посібники та індивідуальні засоби навчання; облаштовано кабінети для проведення 
корекційно-розвиткових занять. Невикористання коштів субвенції в повному обсязі 
пояснюється економією: 

- у зв’язку з відсутністю дітей через хворобу, внаслідок чого оплата праці 
фахівців, що проводили корекційні заняття виплачувалась за фактично відпрацьовані 
години; 

- за результатами проведення процедур державних тендерних закупівель з 
придбання спеціальних засобів корекції. 

3. На реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у сумі 
100 000,0 тис. грн,  з них:  20 000,0 тис. грн за рахунок коштів загального фонду та 
80 000,0 тис. грн за рахунок коштів спеціального фонду (на реалізацію проєктів, 
пов’язаних із завершенням розпочатих у попередніх періодах будівельних робіт з 
будівництва нових будівель і споруд комунальних закладів загальної середньої освіти, 
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реконструкцією, капітальним ремонтом існуючих будівель, формуванням нового 
освітнього простору у закладах загальної середньої освіти).  

Кошти з державного бюджету профінансовано лише по загальному фонду у сумі 
19 512,6 тис. грн  або 97,6 % до річних планових призначень. Касові видатки склали 
15 667,4 тис. грн або 80,3 %. За рахунок даних коштів проведено капітальний ремонт 
будівель трьох закладів загальної середньої освіти та облаштовано обладнаннями 
STEM-лабораторій – 3 од. та кабінетів – 2 одиниці. 

Кошти з державного бюджету по спеціальному фонду в сумі 80 000,0 тис. грн 
для області не надходили. 

4. На здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-
ресурсних центрів) у сумі 33 382,0 тис. грн, які профінансовано стовідсотково до 
планових призначень. Кошти спрямовано для місцевих бюджетів області на виплату 
заробітної плати педагогічним працівникам 28 інклюзивно-ресурсних центрів.  

5. На здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів приватної форми власності) у сумі 4 483,0 тис. грн, які 
профінансовано стовідсотково до планових призначень. Кошти спрямовано для 
бюджетів м. Хмельницький та м. Кам’янець-Подільський, де функціонують навчальні 
заклади приватної форми власності відповідно до контингенту учнів.  

 
 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
 
На утримання мережі закладів охорони здоров’я і освіти, що фінансувались у 

2020 році через Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, як головного 
розпорядника коштів обласного бюджету у галузі “охорона здоров’я”, за 2020 рік по 
загальному фонду профінансовано 590 350,9 тис. грн (99,6 % до планових призначень 
на 2020 рік), що на 567 371,6 тис. грн або на 49,0 % менше, ніж за попередній період 
минулого року. Вказане пояснюється тим, що основна частина обласних медичних 
закладів з 01.04.2020 року перейшла на фінансування через Національну службу 
здоров'я України. Із зазначеної суми за рахунок коштів медичної субвенції з 
державного бюджету було профінансовано 238 760,3 тис. грн, субвенції з державного 
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров’я – 110 781,0 тис. грн, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, 
виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – 14 258,2 тис. грн, 
освітньої субвенції (на утримання 4-х обласних навчальних медичних закладів) – 
7 215,7 тис. гривень. 

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування 
захищених та незахищених статей видатків. 

Касові видатки склали 560 444,0 тис. грн або 94,9 % до профінансованих 
асигнувань. 

Основною причиною неосвоєння у повному обсязі коштів є економія, що 
склалась по оплаті за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні 
послуги у зв’язку із теплими погодними умовами у зимовий період, відсутність 
протягом року значного росту тарифів на природний газ та теплопостачання, а також 
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карантинні обмеження, пов’язані із запобіганням виникненню та поширенню 
коронавірусної інфекції. 

На кінець 2020 року кількість обласних закладів, які фінансуються через 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації склала 28. Кількість ліжок у 
звичайних стаціонарах склала 2975 од. 

Протягом 2020 року реорганізовано шляхом приєднання: КНП "Славутська 
обласна туберкульозна лікарня" до КНП "Хмельницький обласний 
протитуберкульозний диспансер", КНП "Яблунівський обласний заклад з надання 
психіатричної допомоги" до КНП "Хмельницький обласний заклад з надання 
психіатричної допомоги", ліквідовано Хмельницький обласний наркологічний 
диспансер, функції якого передані до  КНП "Хмельницький обласний заклад з надання 
психіатричної допомоги", а також припинено діяльність Кам'янець-Подільської 
міської станції переливання крові, функції якої передані до КНП "Хмельницький 
обласний центр служби крові". 

Із загальної суми асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано      
320 728,0 тис. грн. Питома вага цих видатків складає 54,3 % від загальної суми 
асигнувань. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі  
67 266,0 тис. грн або стовідсотково до планових призначень на звітний період. Питома 
вага цих видатків складає 11,4 % від загальної суми асигнувань, виділених 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Одним із найважливіших завдань в галузі «охорона здоров’я», які виникли у 
2020 році, було здійснення заходів по запобіганню поширенню на території області 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками. 

Перші хворі на коронавірус в області з’явились 25 березня в КП "Хмельницька 
інфекційна лікарня" та 30 березня в КНП «Шепетівська центральна районна лікарня» 
тобто у той час, коли внаслідок реформи галузі змінювався механізм фінансування 
медичних закладів (з 01.04.2020 року заклади перейшли на фінансування за рахунок 
коштів, передбачених в державному бюджеті для Національної служби здоров’я 
України на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я. Крім 
того, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також інші видатки 
вказаних закладів понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення, перейшли на фінансування місцевих бюджетів 
адміністративно-територіальних одиниць, до власності яких вони належать).  

При цьому, значна частина обласних медичних закладів, що надають третинний 
рівень медичної допомоги жителям області, потребувала суттєвого дофінансування до 
коштів Національної служби здоров’я України.  

Не дивлячись на вказане, для стабільної роботи КП "Хмельницька інфекційна 
лікарня" (комунальна власність міста Хмельницький) протягом березня місяця за 
рахунок перерозподілу коштів обласного бюджету йому було додатково спрямовано 
3 592,0 тис.грн на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, 
захисного одягу, засобів захисту органів дихання та дезінфекційних засобів. 

Крім того, для забезпечення фінансовим ресурсом заходів із протидії 
поширенню коронавірусної інфекції та підвищення рівня надання медичної допомоги 
жителям області рішенням обласної ради від 28.03.2020 року №2-31/2020 «Про 
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внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік» для вказаного 
головного розпорядника коштів було спрямовано 20 000,0 тис. грн на закупівлю 
медикаментів (антибіотики, противірусні препарати, жарознижуючі, тощо), виробів 
медичного призначення (безконтактний термометр, сечоприймач, системи для в/в 
інфузій, шприци, катетер в/в, катетер уретральний, тощо), розхідних матеріалів 
(дихальний контур одноразовий, ендотрахеальні трубки різних розмірів, 
трахеотомічні канюлі, аспіраційний катетер, зонд назогастральний тощо), засобів 
індивідуального захисту, інших засобів (експрес тести, тощо), антисептиків, 
дезінфекційних засобів, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних 
матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень. Загалом протягом року за 
вказаним напрямком з обласного бюджету було виділено та профінансовано 22 225,5 
тис. грн, касові видатки склали 22 165,7 тис. грн або 99,7% від профінансованої суми. 

Також, враховуючи ситуацію, яка склалась в КП "Хмельницька інфекційна 
лікарня" (опорний заклад по лікуванню хворих області на COVID-19) у зв’язку із 
недостатністю коштів, що надходили для закладу від Національної служби здоров’я 
України, рішенням обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету 
Хмельницької області на 2020 рік» від 08.05.2020 року №15-32/2020 за рахунок коштів 
обласного бюджету йому було виділено додаткові кошти на покриття дефіциту 
заробітної плати працівникам в сумі 2 000,0 тис. гривень. 

Крім коштів обласного бюджету, на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за 
рахунок цільових субвенцій з державного бюджету для потреб медичних закладів 
області були передбачені кошти на: 

♦ доплати та стимулюючі виплати за березень 2020 року медичним та іншим 
працівникам, що безпосередньо були зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів 
із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 1 464,0 тис. грн, 
які профінансовані в повному обсязі, з них для КП "Хмельницька інфекційна лікарня" 
– 914,7 тис. грн, КНП «Шепетівська центральна районна лікарня» – 461,7 тис. грн, 
КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» – 87,6 тис. гривень. Протягом квітня-грудня відповідні виплати згідно 
законодавства здійснювались за рахунок коштів державного бюджету безпосередньо 
для медичних закладів;  

♦ доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я з     
1 вересня по 31 грудня 2020 року (лікарям – 70 відсотків посадового окладу, 
визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки; фахівцям – 50 відсотків 
мінімальної заробітної плати; молодшим медичним сестрам – 25 відсотків мінімальної 
заробітної плати) – 7 506,7 тис. грн, які надійшли з державного бюджету в сумі 5 229,0 
тис. грн. Касові видатки склали 4 693,1 тис. гривень. Фінансування вказаної субвенції 
здійснювалось з державного бюджету відповідно до Порядку її використання, а саме 
згідно поданих Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації до МОЗ 
України письмових заяв про надання субвенції, відомостей про кількість медичних та 
інших працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, яким 
передбачено відповідні доплати. За рахунок профінансованих коштів з державного 
бюджету було забезпечено в повному обсязі виплату вищезазначеної доплати 
працівникам обласних комунальних закладів охорони здоров’я, які не перейшли на 
фінансування з Національної служби здоров’я України (будинок дитини, заклад 
служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, обласний 
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патологоанатомічний центр, обласні дитячі санаторії тощо). Забезпечення коштами на 
виплату вказаної доплати для працівників медичних закладів області, які перейшли на 
фінансування з Національної служби здоров’я України, здійснювалось безпосередньо 
з державного бюджету; 

♦ закупівлю лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення 
готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19,  та 
забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, 
зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування 
на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 – 5 462,2 тис. грн (з них видатки 
споживання – 1 112,2 тис. грн, видатки розвитку – 4 350,0 тис. грн), які 
профінансовані в повному обсязі. Касові видатки склали 5 461,0 тис. гривень. Залишок 
коштів в сумі 1,2 тис. грн повернуто до державного бюджету. За рахунок зазначених 
коштів придбано для: 

- КНП "Хмельницький обласний центр служби крові" розхідні матеріали для 
тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2; 

- КП "Хмельницький міський перинатальний центр" – ампліфікатор, ламінарну 
шафу 2 класу біобезпеки; 

- КНП Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. 
Нетішин" – ампліфікатор, автоматичну станцію екстракції. 

♦ забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 23 371,5 тис. грн (з них 
видатки споживання – 7 917,0 тис. грн, видатки розвитку – 15 454,5 тис. грн), які 
профінансовані в повному обсязі. Касові видатки склали 22 331,3 тис. гривень. 
Залишок коштів  в сумі 1 040,2 тис. грн повернуто до державного бюджету. 

Кошти субвенції були розподілені для 20-ти закладів охорони здоров’я області, 
які віднесені до першої хвилі надання допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (15 центральних 
районних лікарень, КП "Хмельницька міська лікарня", КНП "Кам’янець-Подільська 
міська лікарня", КНП Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна 
частина м. Нетішин", КП "Хмельницька інфекційна лікарня", КНП "Хмельницький 
обласний госпіталь ветеранів війни"). Завдяки цим коштам у зазначених закладах 
досягнуто забезпечення киснем понад 80% ліжкового фонду, який перепрофільований 
для надання допомоги хворим на COVID-19; 

♦ забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах 
медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними 
стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової 
діагностики – 39 450,0 тис. грн. Касові видатки склали 36 636,1 тис. гривень. За 
рахунок зазначених коштів придбано 6 цифрових рентгенапаратів на 2 робочих місця 
(КП "Хмельницька міська лікарня", КНП "Волочиська центральна районна лікарня", 
КНП "Городоцька центральна районна лікарня", КНП "Дунаєвецька центральна 
районна лікарня", КНП "Старокостянтинівська центральна районна лікарня", КНП 
"Шепетівська центральна районна лікарня") та 7 систем портативної ультразвукової 
діагностики (КНП "Кам’янець-Подільська міська лікарня", КНП "Волочиська 
центральна районна лікарня", КНП "Городоцька центральна районна лікарня", КНП 
"Дунаєвецька центральна районна лікарня", КНП "Красилівська центральна районна 
лікарня", КП "Славутська центральна районна лікарня ім.Ф.М.Михайлова", КНП 
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"Шепетівська центральна районна лікарня"). Залишок коштів в сумі 2 813,9 тис. грн 
повернуто до державного бюджету у зв’язку із наданням постачальником рахунку на 
закупівлю для КНП "Старокостянтинівська ЦРЛ" апарату ультразвукової діагностики 
лише 31.12.2020 року на суму 1 879,9 тис. грн та економією коштів в результаті 
оплати за придбання обладнання на суму 934,0 тис. гривень. 

 
В складі видатків, передбачених Департаменту охорони здоров;я 

облдержадміністрації, на виконання заходів, передбачених обласною програмою 
централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним 
обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки 
спрямовано 14 368,4 тис. грн (крім зазначених вище видатків, спрямованих з 
обласного бюджету на здійснення заходів по запобіганню поширенню на території 
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками). Касові видатки склали 13 637,8 тис. грн, які використано на: 

- придбання лікарських засобів для хворих з трансплантованими органами – 
3 880,8 тис. грн, що дало можливість безперебійно проводити замісну 
імуносупресивну терапію 55 хворим; 

- придбання витратних матеріалів для лікування серцево-судинних захворювань 
– 2 475,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів придбано: електрокардіостимулятори – 
40 од., датчики тиску одноразові – 525 од., комплект аксесуарів для ЧТКА – 250 од.; 

- придбання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію – 909,7 
тис. грн; 

- забезпечення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, пільговим 
зубопротезуванням – 198,4 тис. грн, за рахунок яких забезпечено зубопротезуванням 
49 осіб пільгових категорій; 

- придбання інших дороговартісних життєво необхідних медикаментів для 
хворих області на фенілкетонурію, муковісцидоз, первинний імунодефіцит, 
ювенільний ревматоїдний артрит та інші захворювання. 

Також, для місцевих бюджетів області на безперебійне і безкоштовне 
забезпечення у квітні-грудні 2020 року ліками 7598 хворих області, які потребують 
інсулінотерапії, було спрямовано кошти у сумі 36 860,3 тис. грн за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я. Загалом обсяг видатків, які були спрямовані на вказану мету (разом 
із коштами медичної субвенції з державного бюджету у сумі 7 933,0 тис.грн, за 
рахунок яких забезпечувалась потреба хворих в інсулінотерапії у січні-березні 2020 
року, головний розпорядник – Департамент фінансів облдержадміністрації) склав 
44 793,3 тис. гривень.  

 
У 2020 році на проведення протипожежних заходів по обласних закладах 

охорони здоров’я було спрямовано кошти у сумі 4 523,2 тис. грн, з них для:  
- КНП "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" – 

860,0 тис. грн на проведення першочергових протипожежних заходів, освоєно 
стовідсотково; 

- КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" – 850,0 тис. 
грн на обробку дерев’яних конструкцій, встановлення блискавкозахисту та інше. 
Касові видатки склали 844,0 тис. грн; 
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- КНП "Хмельницький обласний патологоанатомічний центр" – 550,0 тис. грн на 
виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію, оповіщення та управління евакуацією 
людей, монтаж системної пожежної сигналізації. Касові видатки склали 549,9 тис. грн; 

- КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» – 463,4 тис. грн 
на розробку ПКД та облаштування автоматичної пожежної сигналізації, встановлення 
звукової сигналізації, технічне обслуговування та ін., освоєно стовідсотково; 

- КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» – 197,9 тис. грн на 
встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією 
людей. Касові видатки склали 182,9 тис. грн; 

- Староушицький обласний дитячий санаторій "Дністер" – 164,0 тис. грн на 
проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій горища санаторію, 
ремонт пожежного водоймища, обслуговування АПС, технічне обслуговування 
вогнегасників, тощо. Касові видатки склали 147,2 тис. грн; 

- КНП "Хмельницький обласний дерматовенерологічний центр" – 80,0 тис. грн 
на монтаж пристрою блискавкозахисту, освоєно стовідсотково. 

- Кам’янець-Подільського медичного коледжу – 772,8 тис. грн на монтаж 
пожежної сигналізації та оповіщення пожежного стану у гуртожитку та приміщенні 
спорткомплексу «Гіпократ», проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних 
конструкцій горищного приміщення будівлі навчального корпусу та гуртожитку, а 
також придбання протипожежного інвентарю для монтажу пожежної сигналізації. 
Касові видатки склали 144,0 тис. грн, за рахунок яких виготовлено проектно-
кошторисну документацію на монтаж пожежної сигналізації та оповіщення 
пожежного стану гуртожитку, проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних 
конструкцій горищного приміщення будівлі навчального корпусу та гуртожитку; 

- Чемеровецького медичного коледжу – 398,8 тис. грн на вогнезахисне 
оброблення дерев’яних елементів стропильної системи горищного приміщення 
навчального корпусу, гуртожитку, облаштування оповіщення у приміщенні 
гуртожитку та навчального корпусу та ін., освоєно стовідсотково; 

- Хмельницького базового медичного коледжу – 186,3 тис. грн на облаштування 
пожежної сигналізації та оповіщення пожежного стану у гуртожитку, облаштування 
пожежної сигналізації, оповіщення пожежного стану та мовленнєвого оповіщення про 
пожежу у навчальному корпусі та приміщенні гаражів та інше. Касові видатки склали 
179,7 тис. гривень.  

 
Крім того, на проведення капітальних видатків в обласних медичних закладах у 

2020 році в обласному бюджеті (без врахування субвенцій з державного бюджету) 
було передбачено 52 837,6 тис. гривень. Дані кошти освоєні у сумі  52 257,7 тис. грн 
або на 98,9 %, у тому числі: 

1. Проведення будівництва (реконструкції) – 23 498,8 тис. грн, а саме: 
- будівництво лікувально-діагностичного корпусу КНП "Хмельницька обласна 

дитяча лікарня" – 10 000,0 тис. грн (освоєно стовідсотково). Перехідний об’єкт. У 
2020 році проведено внутрішні опоряджувальні роботи: стіни, стеля та підлоги (1-5 
поверх); часткове улаштування системи опалення, водопостачання, водовідведення, 
вентиляції та силового електрообладнання; монтаж обладнання кисневого пункту; 
монтаж придбаних ліфтів (3 шт.);  
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- реконструкція КНП "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" (І-ий 
пусковий комплекс) – 10 000,0 тис. грн (освоєно стовідсотково). Роботи по 
реконструкції даного об’єкта завершені; 

- реконструкція системи відведення та очищення стічних вод (коригування) 
КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" - 3223,8 тис. грн за рахунок 
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (залишків 
екологічного податку, які утворилися станом на 01.01.2020 р.) на виконання програми 
охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області. Касові 
видатки склали 3019,1 тис. грн або 93,6 % до профінансованої суми. Залишок коштів у 
сумі 204,7 тис. грн повернуто до обласного бюджету. 

Завершені всі заплановані у минулому році роботи по реконструкції системи 
відведення та очищення стічних вод. Проте, для прийняття у експлуатацію 
зазначеного об’єкту, залишилось оплатити 176,4 тис. грн за проведені роботи та на 
одержання сертифікату про готовність об’єкту; 

- реконструкція очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні 
№1 в с.Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області (коригування) - 
275,0 тис. грн на погашення зареєстрованої в органах казначейської служби 
кредиторської заборгованості за надані послуги за рахунок коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища (залишків екологічного податку, які 
утворилися станом на 01.01.2020 р.) на виконання програми охорони навколишнього 
природного середовища Хмельницької області (освоєно стовідсотково). Об’єкт 
завершено. 

2. Проведення капітальних ремонтів приміщень обласних закладів - 11 418,6 
тис. грн, а саме: 

- проведення капітального ремонту приміщення 7-го корпусу (інсультне 
відділення) КНП "Хмельницька обласна лікарня" – 3 441,8 тис. грн (освоєно 3 425,2 
тис. грн або на 99,5 %). Роботи проведені повністю; 

- проведення капітального ремонту із частковою заміною системи водопроводу 
та каналізації приміщення 7-го корпусу КНП "Хмельницька обласна лікарня" – 2 910,0 
тис. грн (освоєно 2 900,6 тис. грн або на 99,7 %). Роботи проведені повністю; 

- завершення капітального ремонту будівлі КНП "Хмельницький обласний 
протипухлинний центр" – 1 270,0 тис. грн (освоєно 1 267,1 тис. грн або на 99,8 %). 
Роботи проведені повністю; 

- проведення капітального ремонту пасажирського ліфта в будівлі КНП 
"Хмельницький обласний протипухлинний центр" – 1 200,0 тис. грн (освоєно 1 083,0 
тис. грн або на 90,3 %). Роботи проведені повністю, об’єкт введено в експлуатацію; 

- проведення капітального ремонту системи водопроводу та каналізації 
приміщення 2-го корпусу КНП "Хмельницька обласна лікарня" – 1 000,0 тис. грн 
(освоєно стовідсотково). Роботи проведені повністю; 

- проведення капітального ремонту ліфта КНП "Хмельницька обласна дитяча 
лікарня" – 715,8 тис. грн (освоєно стовідсотково). У 2020 році було проведено 
демонтаж обладнання, яке знаходилось в шахті ліфта та було непридатне для 
подальшої експлуатації, а також здійснювався монтаж устаткування, інвентарю. Для 
завершення монтажних та пускових робіт по вказаному об’єкту необхідно 380,0 тис. 
грн; 
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- завершення капітального ремонту нейрохірургічного відділення КНП 
"Хмельницька обласна лікарня" – 711,0 тис. грн (освоєно 700,4 тис. грн або на 98,5 %). 
Роботи проведені повністю; 

- проведення ремонту існуючої кисневої системи КНП "Хмельницький обласний 
протитуберкульозний диспансер" – 170,0 тис. грн (освоєно 169,8 тис. грн або на 
99,9%). Роботи проведені повністю. 

3. Придбання обладнання медичного та немедичного призначення – 17 300,2 
тис. грн, з яких: 

- 8 282,4 тис. грн на придбання медичного обладнання (біохімічний аналізатор, 
пересувний рентгенапарат С-дуги, пересувний палатний рентгенапарат, стаціонарний 
ультразвуковий апарат) для КНП "Хмельницька обласна лікарня" за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (освоєно 8 272,4 тис. грн або на 99,9 %). 
Економія у сумі 10,0 тис. грн повернуто до державного бюджету;     

- 4 168,5 тис. грн на закупівлю ендоскопічного і наркозно-дихального 
обладнання для КНП "Хмельницький обласний протипухлинний центр" (освоєно 
стовідсотково). Придбано відеогастроскоп та апарат для анестезії; 

- 2 174,2 тис. грн на закупівлю наркозно-дихального апарату для КНП 
"Хмельницька обласна дитяча лікарня" (освоєно стовідсотково). Обладнання 
придбано; 

- 1 452,5 тис. грн на придбання медичного обладнання (шприцевий насос, 
пульсоксиметр, кисневий концетратор, біохімічний аналізатор, дефібрилятор-монітор 
автоматичний, апарат штучної вентиляції легень) для КНП "Хмельницький обласний 
заклад з надання психіатричної допомоги" за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій (освоєно стовідсотково). Обладнання придбано;  

- 532,0 тис. грн – на закупівлю медичного обладнання для КНП "Хмельницький 
обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" (освоєно стовідсотково). За 
рахунок вказаних коштів придбано: модульний монітор пацієнта (2 од.), шприцевий 
інфузійний насос (2 од.), електрокардіограф, дефібрилятор-монітор, концентратор 
кисню; 

- 260,0 тис. грн – на закупівлю медичного обладнання для КНП "Хмельницька 
обласна лікарня" (освоєно 232,4 тис. грн або на 89,4%). Придбано дефібрилятор та два 
кардіографи; 

- 160,0 тис. грн – на закупівлю обладнання для КНП "Хмельницький обласний 
протитуберкульозний диспансер" (освоєно стовідсотково). Придбано мікропланшет, 
термошейкер, коагулятор, тощо; 

- 128,2 тис. грн – на придбання автоклаву та промислового електричного 
водонагрівача для КНП "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної 
допомоги" (освоєно стовідсотково). Обладнання придбано; 

- 100,0 тис. грн – на закупівлю комп’ютерної техніки та оргтехніки для КНП 
"Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" за рахунок іншої субвенції з 
сільського бюджету Розсошанської сільської об’єднаної територіальної громади 
(освоєно стовідсотково). Обладнання придбано; 

- 42,4 тис. грн – на закупівлю обладнання для КНП "Хмельницький обласний 
протитуберкульозний диспансер" за рахунок іншої субвенції з сільського бюджету 
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Розсошанської сільської об’єднаної територіальної громади (освоєно стовідсотково). 
Придбано два євроконтейнера, термошейкер. 

4. Виготовлення, коригування ПКД  – 620,0 тис. грн, за рахунок яких:  
- проведено експертизу ПКД "Реконструкція лікувальних корпусів б. №2, 

с.Осташки Хмельницького району для лікування хворих на стійкі форми 
туберкульозу" для КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" –
220,0 тис. грн (освоєно 210,9 тис. грн або на 95,9 %); 

- виготовлено ПКД по утепленню фасадів приміщень КНП "Хмельницький 
обласний заклад з надання психіатричної допомоги" – 200,0 тис. грн (освоєно 114,5 
тис. грн або на 57,3 %); 

- виготовлено ПКД на проведення ремонту систем опалення КНП 
"Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" – 200,0 тис. грн 
(освоєно 113,7 тис. грн або на 56,9 %). 

 
 

Департамент соціального захисту населення 
 облдержадміністрації 

 
На утримання діючої мережі обласних закладів соціального захисту та 

соціального забезпечення населення, що фінансуються через Департамент соціального 
захисту населення облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів 
обласного бюджету, за 2020 рік по загальному фонду обласного бюджету 
профінансовано 228 238,7 тис. грн (100 % до затверджених призначень), що на 9 303,1 
тис. грн менше, ніж у минулому році.  

Значне зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року 
пояснюється відсутністю у 2020 році видатків, які були передбачені у 2019 році на 
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка», які здійснювались за рахунок субвенції з державного бюджету (у 2020 році 
фінансування здійснювалось через Міністерство соціальної політики України). 

Касові видатки склали 222 035,7 тис. грн або 97,3 % від профінансованих 
коштів.  

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування 
захищених та незахищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та 
комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів 
харчування, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із 
зазначених виплат. 

З них профінансовано видатки на: 
1) будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту 

– 146 673,4 тис. грн. За рахунок вказаних асигнувань забезпечено належне 
перебування 1775 підопічних, що на 8 підопічних більше, ніж у минулому році; 

2) будинок-інтернат для малолітніх інвалідів – 9 284,2 тис. грн. За рахунок 
вказаних асигнувань забезпечено належне перебування 64 підопічних; 

3) обробку інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій – 
4 571,0 тис. грн; 

4) інші установи та заклади (Хмельницький обласний контактний центр) – 376,1 
тис. грн; 

5) виконання заходів обласних соціальних програм - 13 998,7 тис. грн, а саме: 
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 обласною комплексною програмою соціальний захист населення на 2016-2020 
роки спрямовано 8 720,0 тис. грн, з яких на: 

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на 
вирішення матеріально-побутових проблем – 4 000,0 тис. грн (надано допомогу на 
суму 3 980,9 тис. грн 8 430 особам, середній розмір допомоги – 472 грн);  

- виплату грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного 
лікування – 4 000,0 тис. грн (надано допомогу на суму 4 000,0 тис. грн 873 особам, 
середній розмір допомоги – 4 582 грн); 

- проведення  загальнообласних заходів – 170,0 тис. грн (відзначення річниці 
обласної ради ветеранів України, річниці Чорнобильської катастрофи, Міжнародного 
Дня громадян похилого віку, Дня ветерана, Всесвітнього Дня Білої тростини, 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, Дня Святого Миколая для дітей з інвалідністю); 

- фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 400,0 
тис. грн. За рахунок вказаних коштів надано фінансову підтримку для 10 громадських 
організацій, переможців конкурсу соціальних проектів; 

- виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників бойових 
дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані І групи – 150,0 тис. грн (одноразова 
грошова допомога виплачена 69 особам на суму 138,0 тис. грн, середній розмір 
допомоги - 2000 грн). 

 обласною комплексною програмою 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 – 2 270,0 тис. грн, з 
яких на: 

- здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників 
антитерористичної операції та їх дітей, які здобувають освіту у вищих навчальних 
закладах Хмельницької області приватної форми власності – 2 070,0 тис. грн (кошти 
освоєно у сумі 2 005,7 тис. грн, здійснено виплату 392 особам, середній розмір 
допомоги – 5 117 грн); 

-  виплату матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, захоплених в 
полон, або зниклих безвісти – 200,0 тис. грн (освоєно стовідсотково, виплачена 
допомога 4-м особам, розмір допомоги 50,0 тис. грн). 

 обласною програмою оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2022 
року – 3 008,7 тис. грн (кошти на проведення оздоровлення та відпочинок дітей не 
освоєно у зв’язку із дотриманням карантинних заходів із запобіганням поширенню 
коронавірусу COVID-19, які запроваджені у країні). 

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано у сумі 
112 423,8 тис. грн, що на 16 616,7 тис. грн або 17,3 % більше, ніж за відповідний 
період минулого року. Питома вага цих видатків складає 49,3 % від загальної суми 
асигнувань галузі. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 
17 546,3 тис. грн. Питома вага цих видатків складає 7,7 % від загальної суми 
асигнувань галузі. 
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Крім поточних видатків у 2020 році на здійснення капітальних видатків з 
обласного бюджету було профінансовано 14 497,7 тис. грн або стовідсотково до плану 
на рік, освоєно - 14 171,2 тис. грн або 97,7 %, з них на: 

- капітальний ремонт даху корпусу №3 (1 344,5 тис. грн), завершення 
капітального ремонту будівлі складу (63,2 тис. грн) та капітальний ремонт ЛЕП-0,4кВ 
(299,5 тис. грн) Зяньковецького психоневрологічного інтернату – 1 707,2 тис. грн, 
касові видатки склали 1 676,4 тис. грн. Об’єкти здані; 

- капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлової будівлі (основна частина) 
Вереміївського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 1 003,0 
тис. грн, кошти освоєно в сумі 923,1 тис. грн. Об’єкт зданий; 

- капітальний ремонт покрівлі: головного корпусу (1 172,5 тис. грн) та корпусу 
харчоблоку (145,9 тис. грн) Новосинявського будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів – 1 318,4 тис. грн, касові видатки склали 1 300,8 тис. грн. 
Об’єкти здані; 

- капітальний ремонт даху корпусу №2 Китайгородського будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та інвалідів – 1 379,4 тис. грн, касові видатки склали 
1 377,9 тис. грн. Об’єкт зданий; 

- завершення капітального ремонту даху із заміною покрівлі, влаштування 
вентиляційної системи та підвісної стелі в будівлі пральні (123,5 тис. грн) та 
придбання центрифуги (79,5 тис. грн) Дунаєвецького психоневрологічного інтернату – 
203,0 тис. грн, касові видатки склали 184,8 тис. грн. Об’єкт зданий, центрифугу 
придбано; 

- капітальний ремонт внутрішньої системи опалення із заміною зовнішніх 
мереж теплопостачання будівлі (1 494,9 тис. грн), капітальний ремонт (заміна покрівлі 
та утеплення перекриття) центрального корпусу (1 425,6 тис. грн) та виготовлення 
проєкту на капітальний ремонт (заміна покрівлі та утеплення фасаду) харчоблоку 
(47,1 тис. грн) Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та 
інвалідів – 2 967,6 тис. грн, касові видатки склали 2 963,3 тис. грн. Об’єкти здані, ПКД 
виготовлено; 

- реконструкція зовнішніх водопровідних мереж Виноградівського психоневро-
логічного інтернату – 518,7 тис. грн, касові видатки склали 454,0 тис. грн. Об’єкт 
зданий; 

- капітальний ремонт коридору (257,2 тис. грн) та виготовлення проєкту на 
проведення капітального ремонту приміщень санвузла (10,0 тис. грн) Вільховецького 
будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 267,2 тис. грн, касові 
видатки склали 266,0 тис. грн. Об’єкт зданий, ПКД виготовлено; 

- завершення капітального ремонту кухні та столової Мілівецького психоневро-
логічного інтернату – 165,3 тис. грн, кошти освоєно стовідсотково. Об’єкт зданий; 

- капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового корпусу (1 368,9 тис. грн) 
та виготовлення проєкту “Будівництво водозабірної свердловини” (39,4 тис. грн) 
Черчецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 1 408,3 тис. 
грн, касові видатки склали 1 386,5 тис. грн. Об’єкт зданий, ПКД виготовлено; 

- капітальний ремонт покрівлі Меджибізького дитячого будинку-інтернату – 
1 327,4 тис. грн, касові видатки склали 1 312,9 тис. грн. Об’єкт зданий;  

- виготовлення проєкту на проведення капітального ремонту фасаду 
(утеплення) Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 
– 50,0 тис. грн, касові видатки склали 49,9 тис. грн. ПКД виготовлено; 
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- виготовлення проєкту на утеплення фасаду житлового будинку з 
адміністративними приміщеннями Самчиківського будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів – 45,0 тис. грн, кошти освоєно стовідсотково, ПКД 
виготовлено; 

- виготовлення проєкту на капітальний ремонт житлового корпусу 
Смотрицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 33,0  тис. 
грн, касові видатки склали 31,7 тис. грн. ПКД виготовлено; 

- виготовлення проєкту на капітальний ремонт покрівлі (40,0 тис. грн) та 
приміщень (10,0 тис. грн) Довжоцького будинку-інтернату для громадян похилого 
віку та інвалідів – 50,0  тис. грн, кошти освоєно стовідсотково, ПКД виготовлено; 

- придбання столів-тумб та газових плит для Солобковецького будинку-
інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 47,4 тис. грн, кошти освоєно 
стовідсотково, обладнання придбання; 

- придбання комп’ютерної техніки обласному центру з організації роботи по 
обробці інформації та фінансуванню соціальних програм – 99,8 тис. грн, касові 
видатки склали 99,6 тис. грн, комп’ютерну техніку придбано; 

- проведення  протипожежних заходів (встановлення і облаштування пожежної 
сигналізації, систем оповіщення та керування евакуацією людей, систем 
протипожежного водопостачання, просочення дерев’яних конструкцій, блискавко-
захист, тощо) – 1 907,0 тис. грн, освоєно кошти у сумі 1 836,6 тис. грн або на 96,3 %, 
роботи виконано на всіх об’єктах, крім Самчиківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів (виготовлення проєктної документації на 
будівництво зовнішнього протипожежного водоймища передбачено 5,4 тис. грн, 
кошти не освоєно) та Китайгородського  будинку-інтернату для громадян похилого 
віку та інвалідів (монтаж автоматичної пожежної сигналізації – передбачено кошти у 
сумі 133,4 тис. грн, освоєно 100 %, для повного завершення робіт необхідно виділити 
у 2021 році додаткові кошти у сумі 149,4 тис. гривень). 
 Також, на виконання протипожежних заходів в інтернатних установах по 
загальному фонду обласного бюджету профінансовано 403,2 тис. грн, освоєно кошти у 
сумі 365,2 тис. грн або на 90,6%. Усі заплановані заходи виконано. 
 

 Крім того, по загальному фонду обласного бюджету за рахунок відповідних 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на: 

- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 18 603,9 тис. гривень.  

За рахунок коштів зазначеної субвенції було надано грошову компенсацію 18-ти 
сім’ям категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також членів їх сімей, що потребували поліпшення житлових 
умов та перебували на квартирному обліку.  
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Економію бюджетних коштів у сумі 189,5 тис. грн повернуто до державного 
бюджету. 

- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 1 917,5 
тис. гривень.  

За рахунок коштів зазначеної субвенції було надано грошову компенсацію та у 
повному обсязі вирішено житлове питання для 1-єї сім’ї внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та 
перебували на обліку для поліпшення житлових умов.  

Економію бюджетних коштів у сумі 16,4 тис. грн повернуто до державного 
бюджету. 

 - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов у сумі 3 880,1 тис. гривень.  

За рахунок коштів субвенції надано грошову компенсацію 4–м сім’ям із 
зазначеної пільгової категорії громадян, яким у повній мірі вдалось вирішити житлове 
питання шляхом придбання квартир.  

Економію бюджетних коштів у сумі 32,1 тис. грн повернуто до державного 
бюджету. 

- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок 
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов у сумі 1 344,6 тис. гривень.  

За рахунок коштів субвенції надано грошову компенсацію для 1 сім’ї із 
зазначеної пільгової категорії громадян, якій у повній мірі вдалось вирішити житлове 
питання шляхом придбання квартири.  
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Економію бюджетних коштів у сумі 13,2 тис. грн повернуто до державного 
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 цільової субвенції з державного бюджету у сумі 27 589,2 
тис. грн, які профінансовано 100 % до планових призначень (освоєно 27 470,9 тис. 
грн). 

За рахунок даних коштів субвенції надано грошові компенсації на придбання 
житла для 67-ми дітей-сиріт, з яких 27 дітей уже придбали житлові приміщення, у 
решти дітей кошти грошової компенсації залишились на рахунках в уповноваженому 
банку для їх використання в поточному році. 

Економію бюджетних коштів у сумі 118,3 тис. грн повернуто до державного 
бюджету.  

 
Служба у справах дітей облдержадміністрації 

 
На утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик" 

та "Щасливе дитинство", що фінансуються через службу у справах дітей 
облдержадміністрації із загального фонду обласного бюджету за 2020 рік 
профінансовано 8 194,1 тис. грн (100 % до затверджених призначень на зазначений 
період), що на 547,3 тис. грн або на 7,2% більше, ніж у минулому році. 

Касові видатки склали 7 546,7 тис. грн або 92,1 % від профінансованих коштів. 
Основною причиною не освоєння коштів в повному обсязі є карантинні 

обмеження, пов’язанні із запобіганням виникненню та поширенню коронавірусної 
інфекції, які вплинули на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей 
різних категорій. 

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування 
захищених та незахищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та 
комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів 
харчування, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із 
зазначених виплат.  

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано у сумі      
4 980,0 тис. грн, що на 563,2 тис. грн або на 12,8 % більше, ніж у минулому році. 
Питома вага цих видатків складає 60,8 % від загальної суми асигнувань. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 
614,3 тис. грн. Питома вага цих видатків складає 7,5 % від загальної суми асигнувань. 

Крім поточних видатків за 2020 рік на здійснення капітальних видатків 
обласним центрам соціально-психологічної реабілітації дітей профінансовано 503,8 
тис. грн або стовідсотково до плану на рік, освоєно - 497,3 тис. грн або 98,7 %, з них 
на: 

- капітальний ремонт даху (267,3 тис. грн) та придбання пральної машини (18,3 
тис. грн) центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство» – 
285,6 тис. грн, кошти освоєно 100 %. Об’єкт зданий, обладнання придбано; 

- капітальний ремонт огорожі (188,7 тис. грн) та придбання газового котла (29,5 
тис. грн) центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» - 218,2 тис. 
грн, кошти освоєно в сумі 211,7 тис. грн. Об’єкт зданий, газовий котел придбано. 
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Департамент інформаційної діяльності, культури,  
національностей та релігій облдержадміністрації 

 
На утримання діючої мережі обласних установ культури і освіти, що 

фінансуються через Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей  та релігій облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів 
обласного бюджету, по загальному фонду обласного бюджету за 2020 рік 
профінансовано 153 200,4 тис. грн (100,0 % до планових призначень на рік), що на 
15093,7 тис. грн або на 10,9 % більше, ніж у минулому році. 

Касові видатки склали 151 181,2 тис. грн або 98,7 % до профінансованих 
асигнувань. 

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування 
захищених та незахищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та 
комунальних послуг, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості 
із зазначених виплат.  

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано у сумі      
37 682,0  тис. грн, що відповідає плановим призначенням на 2020 рік та на 5 613,2 тис. 
грн або 17,5 % більше, ніж у 2019 році. Питома вага цих видатків складає 24,6 % від 
загальної суми асигнувань. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 
2757,8 тис. грн або стовідсотково до планових призначень на рік. Питома вага цих 
видатків складає 1,8 % від загальної суми видатків галузі. 

На проведення заходів протипожежної безпеки для обласних закладів культури 
по загальному фонду обласного бюджету у 2020 році було профінансовано 735,5 тис. 
грн або 100 % до планових призначень на рік. Касові видатки склали 713,8 тис. грн 
або 97,0 % до профінансованих асигнувань (роботи виконано). З яких профінансовано: 

 403,7 тис. грн на встановлення пристрою блискавкозахисту будівель 
(обласний академічний музично-драматичний театр ім.М.Старицького, Державний 
історико-культурний заповідник «Межибіж», Державний історико-культурний 
заповідник «Самчики»);  

 162,4 тис. грн на вогнегасне оброблення дерев’яних конструкцій (Кам՚янець-
Подільський коледж культури і мистецтв, Державний історико-культурний заповідник 
«Межибіж», обласний академічний театр ляльок, Хмельницький музичний коледж ім. 
В.І.Заремби); 

 87,6 тис. грн на оснащення закладів культури пожежною сигналізацією 
(монтаж та налагодження) (обласний краєзнавчий музей); 

 73,3 тис. грн на встановлення сертифікованих протипожежних дверей (люка) 
(обласний академічний музично-драматичний театр ім.М.Старицького, обласна 
універсальна наукова бібліотека); 

 4,2 тис.грн на придбання засобів пожежогасіння. За рахунок цих коштів 
проведено технічне обслуговування 35 вогнегасників («Музей Пропаганди» 
Хмельницької обласної ради, обласний краєзнавчий музей); 

 2,7 тис. грн на страхування членів добровільної дружини (обласна бібліотека 
для дітей ім. Т.Г.Шевченка); 

 1,6 тис.грн на плановий вимір опору ізоляції електромережі (обласний 
краєзнавчий музей. 
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Крім поточних видатків за 2020 рік з обласного бюджету для закладів культури 
було спрямовано видатки капітального характеру на суму 14 383,9  тис. грн або 100 % 
до планових призначень на рік (освоєно 14349,1 тис. грн або 99,8 %), з них на: 

1. Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва – 10 050,0 
тис. грн, а саме: 

 проведення протиаварійних та реставраційних робіт на території Державного 
історико-культурного заповідника «Межибіж» - 10 000,0 тис. грн (касові видатки 
склали 10 000,0 тис. грн або 100,0 % до профінансованої суми, роботи виконано), з 
яких на: 

- реставрацію палацу XVI ст. (пам՚ятка архітектури національного значення 
охорон. № 764/1) з пристосуванням під музей в смт Меджибіж Летичівського району 
Хмельницької області – 9 297,5 тис. грн (кошти освоєно у повному обсязі). За рахунок 
вказаних коштів проведено роботи: виконано монтаж залізобетонних добірних плит, 
виготовлення та монтаж металевих балок перекриття підвального, першого та другого 
ярусу, відновлення та реставрацію мурування зовнішніх та внутрішніх стін, склепінь, 
окремих ділянок перемичок різного типу, окремих ділянок укосів дверних та віконних 
прорізів, окремих ділянок стін та карнизів північного та південного фасадів, окремих 
ділянок контрфорсів південного фасаду, відновлення окремих ділянок зовнішніх та 
внутрішніх стін приміщень прибудови (західний фасад, Південна вежа), влаштування 
перекриттів та даху над даними приміщеннями, реставрацію південного та північного 
фасадів з закріпленням консервуючими розчинами, проведення комплексів робіт по 
відтворенню сходових клітин зі сторони західного фасаду, благоустрій території 
(земляні роботи) з додатковими архітектурно-археологічними дослідженнями ділянок в 
районі північного та західного фасадів, реставрацію та відновлення зубчатого 
завершення ділянок стін  північного та східного фасадів палацу. 

Довідково: загальна кошторисна вартість об’єкта «Реставрація палацу XVI ст. 
(пам’ятка архітектури національного значення охорон. № 764/1) з пристосуванням під 
музей в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області» – 69 158,3 тис. 
гривень. За період з 2015 по 2020 роки профінансовано 21 640,9 тис. грн, з них на: 

виготовлення науково-проектної документації – 1 871,3 тис. грн; 
проведення протиаварійних робіт – 4 968,0 тис. грн; 
проведення реставраційних робіт – 14 801,6 тис. гривень. 
Роботи на об’єкті продовжуються; 
 
- продовження робіт по реставрації 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 – 702,5 тис. грн (кошти освоєно).  За рахунок вказаних коштів 
проведено роботи: виконано відтворення і реставрацію окремих ділянок цегельного та 
бутового мурування стін, окремих ділянок карнизів, дверних укосів, пілястр, зубчатого 
завершення стін, окремих ділянок арок та склепінь, влаштування дерев’яного настилу 
проїзної частини ділянки мосту з підшивкою металевих балок та перекриття деревом, 
влаштування вертикальної гідроізоляції стін та водовідведення через дренажну 
систему. Протиаварійні роботи на об’єкті завершено у повному обсязі; 

 роботи з проведення технічного обстеження, обмірних креслень та 
виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція системи 
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опалення Хмельницької обласної універсальної бібліотеки по вул. Героїв Майдану, 28 
у м. Хмельницькому» – 50,0 тис. грн (кошти освоєно, роботи виконано). 
 

2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 2 206,0 
тис. грн (касові видатки становлять 2 205,1 тис. грн або 99,9 % до профінансованої 
суми), а саме на:  

 придбання сценічних костюмів артистам обласної філармонії – 1 861,0 тис. 
грн (касові видатки склали 1 860,3 тис. грн або стовідсотково до профінансованої 
суми). За рахунок вказаних коштів придбано 52 костюми для артистів академічного 
симфонічного оркестру на суму 438,3 тис. грн та 95 костюмів для артистів 
академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» на суму – 1 422,0 тис. грн; 

 придбання літератури та періодичних видань для обласних бібліотек – 300,0 
тис. грн (касові видатки склали 299,8 тис. грн або 99,9 % до профінансованої суми); 

 придбання батута для Хмельницького академічного обласного театру ляльок – 
45,0 тис. грн для оснащення «Лялькового дворика», кошти освоєно повністю. Батут 
придбано. 
 

3. На проведення заходів протипожежної безпеки для обласних закладів 
культури у 2020 році було профінансовано 2 127,9 тис. грн (освоєно 2 094,0 тис. грн 
або 98,4 %, роботи виконано), з яких спрямовано: 

 обласному академічному музично-драматичному театру ім.М.Старицького на 
монтаж системи димовидалення, обладнання системою оповіщення про пожежу та 
управлінням евакуацією людей 3-го типу, дообладнання системи пожежного 
водопроводу – 1469,1 тис. грн, касові видатки склали 1 440,9 тис. грн або 98,1%; 

 Кам՚янець-Подільському коледжу культури і мистецтв на обладнання 
гуртожитку системами керування евакуацією людей 3-го типу – 356,5 тис. грн, касові 
видатки склали 351,5 тис. грн або 98,6 %; 

 обласній філармонії на капітальний ремонт системи протипожежного 
водопостачання та протидимового захисту – 302,3 тис. грн, касові видатки склали 
301,6 тис. грн або 99,8 %. 

В складі видатків вказаного головного розпорядника коштів на фінансування 
обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки 
із загального фонду обласного бюджету за 2020 рік профінансовано видатки у сумі 
580,0 тис. грн або 100 % до планових призначень на рік. Кошти освоєно в сумі 579,8 
тис. гривень. 

За рахунок даних коштів в області забезпечено проведення активної 
роз’яснювальної роботи з населенням щодо небезпеки коронавірусної хвороби, 
можливих шляхів її поширення та важливості дотримання профілактичних заходів, 
висвітлення урядової програми «Велике Будівництво». 

Крім того, проведено висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також інформування населення з питань реформ, 
соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку області, 
розвитку громадянського суспільства шляхом розміщення відповідних матеріалів на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації, публікацій у засобах масової інформації. 

Виготовлено постери для біг-бордів з питань реформ (135 шт. – 49,9 тис. грн), 
постери для сітілайтів (144 шт. – 34,1 тис. грн), брошури та буклети з питань реформ 
(10000 шт. – 58,0 тис. грн), придбано 3 прапори (10,2 тис. грн), виготовлено банери 
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різного тематичного спрямування (30 шт. – 21,8 тис. грн), проведено висвітлення 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування через веб-сайт (55,0 
тис. грн), а також в друкованих виданнях (176,8 тис. грн) та на телебаченні (115,0 тис. 
грн), проведена технічна підтримка офіційного веб-сайту облдержадміністрації (10,0 тис. 
грн), випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з 
впровадження реформ відео, міні-кліпи, тощо (45,0 тис. грн), розроблено та виготовлено 
оригінал-макети поліграфічної продукції (4 шт. – 4,0 тис. грн). 

  
 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації 
 
На утримання діючої мережі обласних установ фізичної культури і спорту, на 

виконання соціальних програм і заходів у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей, що 
фінансуються через управління молоді та спорту облдержадміністрації, як головного 
розпорядника коштів обласного бюджету, за 2020 рік по загальному фонду обласного 
бюджету профінансовано 46 287,1 тис. грн або 100 % до річних призначень, що на 
7 787,3 тис. грн або на 20,2 % більше, ніж у минулому році. 

Касові видатки становлять 44 696,3 тис. грн або 96,6 % від профінансованих 
коштів. 

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування 
захищених та незахищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та 
комунальних послуг, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості 
із зазначених виплат. 

Дані кошти було спрямовано на: 
- заходи та заклади молодіжної політики – 8 059,1 тис. грн, за рахунок яких 

протягом року надавались соціальні послуги: дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування в обласному соціальному гуртожитку (заклад розрахований 
на 12 місць, в середньому в місяць перебувало 9 таких дітей); наркозалежним особам в 
обласному центрі соціально-психологічної реабілітації (протягом року перебувало 47 
осіб, з них чоловіків – 37 осіб, жінок - 10 осіб, з них 18 реабілітовано, а саме: 15 
чоловіків та 3 жінок); особам, які опинились в складних життєвих обставинах в 
обласному центрі соціально-психологічної допомоги (заклад розрахований на 10 
місць, в середньому в місяць перебувало 9 осіб, з них 2 хлопчиків та 7 жінок); жінкам 
для запобігання відмови батьків від новонароджених дітей в обласному соціальному 
центрі матері і дитини (заклад розрахований на 14 місць, у середньому в місяць 
перебувало 14 осіб); дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги в обласному центрі соціальних служб  
(соціальними послугами охоплено 93 прийомні сім’ї та 19 дитячих будинків сімейного 
типу, під соціальним супроводом перебувала 91 прийомна сім’я, 19 дитячих будинків 
сімейного типу, 88 сімей опікунів/піклувальників. Соціальними послугами охоплено 
572 сім’ї опікунів/піклувальників, в яких виховується 928 дітей, з них під соціальним 
супроводом перебувають 88 сімей опікунів і піклувальників, підвищено кваліфікації 
21 прийомним батькам та батьків вихователів. Проведено 99 заходів, до яких залучено 
12 спеціалістів). В рамках виконання заходів обласної цільової соціальної програми 
“Молодь Хмельниччини” на 2016-2020 роки та обласної цільової соціальної програми 
національно-патріотичне виховання на 2018-2021 роки проведено 12 місцевих заходів, 
до яких залучено 9,3 тис. учасників; 
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- утримання діючої мережі обласних установ фізичної культури і спорту –      
38 228,0 тис. грн (середньорічна кількість учнів обласної ДЮСШ, ДЮСШ «Динамо» 
та ДЮСШ «Колос» - 978 учнів, обласної школи вищої спортивної майстерності – 107 
учнів (постійного складу) та 45 (змінного складу); проведено 921 захід з олімпійських 
і неолімпійських видів спорту та 55 заходів зі спорту для осіб з інвалідністю; надано 
фінансову підтримку 3-м фізкультурно-спортивним товариствам; виплачена  
стипендія 72-м спортсменам та премій 28-ми спортсменам, тренерам та ветеранам 
спорту, тощо). 

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано у сумі 
19 730,1 тис. грн. Питома вага цих видатків складає 42,6 % від загальної суми видатків 
галузі. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 
1 151,8 тис. грн. Питома вага цих видатків складає 2,5 % від загальної суми 
асигнувань галузі. 

Крім поточних видатків за 2020 рік на здійснення капітальних видатків з 
обласного бюджету було профінансовано 827,9 тис. грн або стовідсотково до плану на 
рік, освоєно кошти у сумі 768,1 тис. грн або 92,8 %, з них на: 

- придбання пневматичної гвинтівки та оптичного прицілу для кульової 
стрільби обласній ДЮСШ - 169,6 тис. грн, касові видатки склали 166,3 тис. грн. 
Обладнання придбано; 

- придбання спортивного інвентарю (боксерські мішки, манекени для боротьби, 
мати спортивні амортизаційні (сендвіч)) обласній дитячо-юнацькій спортивній школі 
«Динамо» - 98,5 тис. грн, касові видатки становлять 42,0 тис. грн. Придбано 
боксерські мішки. Манекени для боротьби та мати спортивні амортизаційні (сендвіч) 
не придбано тому що, після проведення торгів зменшилась вартість товару до 6000 
грн, що не дозволило провести їх придбання по капітальних видатках. Вказаний 
інвентар придбано за рахунок кошторисних призначень закладу по загальному фонду 
обласного бюджету; 

- придбання спортивного інвентарю для відділення тхеквондо (186,0 тис. грн) 
та  автомобіля (366,0 тис. грн) обласній школі вищої спортивної майстерності – 552,0 
тис. грн, кошти освоєно 100 %. Придбано спортивний інвентар та автомобіль; 

- придбання робот-пушки для навчально-тренувальних занять настільним 
тенісом регіональному центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» - 
7,8 тис. грн, кошти освоєно 100 %. Обладнання придбано. 

 
Виконавчий апарат обласної ради 

 
Виконавчому апарату обласної ради, як головному розпоряднику коштів, на  

2020 рік передбачено видатки по загальному фонду обласного бюджету у сумі 
34 890,8 тис. грн, касові видатки склали 29 961,4 тис. грн, або 85,9 % до планових 
призначень. Кошти спрямовано на: 

- утримання апарату обласної ради у сумі 22 457,0 тис. грн, зокрема, на оплату 
праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та 
комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги, послуги зв’язку тощо;  

- виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам за клопотанням 
депутатів обласної ради у сумі – 3 500,0 тис. грн. Кількість одержувачів допомоги – 
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1472 ос., середні витрати на одного одержувача грошової допомоги  склали  - 2 376,0  
гривень;  

- інші видатки - 1 844,1 тис. грн, які були передбачені для забезпечення 
підготовки та проведення сесій обласної ради, відшкодування депутатам обласної 
ради витрат, пов’язаних з їхньою діяльністю, проведення представницьких витрат. 
Діяльність депутатського  корпусу висвітлювалась у 7 засобах масової інформації. 
Крім того, здійснювались внески в Асоціацію місцевих рад у сумі 120,0 тис. грн  та 
придбавалась сувенірна продукція для проведення презентаційних заходів; 

- забезпечення проведення чергових виборів депутатів обласної ради у сумі  
6 827,7 тис. грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. У результаті 
здійснення фактичних витрат, які виявилися меншими від середніх норм, 
затверджених і врахованих Центральною виборчою комісією, утворився залишок 
коштів у сумі 1 102,5 тис. грн. Неосвоєні кошти повернуті до державного бюджету 
відповідно до вимог бюджетного законодавства.   

- інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, зокрема на виконання 
Програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області – 142,0 тис. грн, які освоєно повністю на 
поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Хмельницький, 
вул.Староміська, 2 (обробка дерев’яних елементів горищного приміщення засобами 
вогнезахисту, улаштування дверей протипожежних, улаштування люка проти-
пожежного) та погашення заборгованості перед КП  «Комунальники» за надані 
комунальні послуги Хмельницькій обласній організації ВГО «Союз Чорнобиль 
Україна» та Хмельницькій обласній організації ветеранів України. 

Крім поточних витрат у 2020 році здійснено видатки капітального характеру на 
суму 6 623,0 тис. грн, за рахунок яких: 

- виконано заходи Програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на суму 5 965,4 тис. грн 
або на 93,6 % до планового обсягу. Зазначене фінансування дало змогу провести 
роботи капітального характеру у будівлі комунальної власності обласної ради, за 
адресою м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87; 

- придбано багатофункціональний пристрій для потреб апарату обласної ради 
на суму 185,0 тис. грн; 

- придбано 3 телевізори для проведення нагороджень трудових колективів та 
громадських об’єднань відповідно до Положення про відзнаки Хмельницької обласної 
ради, виплати премій до присвоєння звання «Почесний громадянин Хмельниччини» 
на суму 31,5 тис. гривень. 

Решту коштів у сумі 441,1 тис. грн, повернуто до обласного бюджету, як 
економію. 

  
Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 

господарства  облдержадміністрації  
 

У 2020 році вказаному головному розпоряднику коштів по загальному фонду 
було передбачено та профінансовано видатки на виконання заходів Програми 
підвищення енергоефективності Хмельницької області у сумі 200,0 тис. грн. Касові 
видатки склали 43,4 тис. грн або 21,7 % від профінансованої суми. 



 33

Кошти були спрямовані на відшкодування частини тіла кредитів, залучених 
фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у житлових 
будинках, що надало можливість здійснити часткове відшкодування 10-м 
позичальникам тіла кредиту, отриманих на заходи з енергозбереження. 

Також, на виконання обласної програми забезпечення молоді житлом та 
цільової регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” у 
Хмельницькій області у обласному бюджеті на 2020 рік по спеціальному фонду було 
передбачено кошти у сумі 1093,5 тис. грн, які повністю профінансовано та викорис-
тано, зокрема на: 

- надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 293,5 тис. грн, що дало змогу 
надати 1 кредит молодій сім’ї; 

- надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовни-
кам – 800,0 тис. грн. За рахунок вказаних коштів було покращено житлові умови 9 
сімей, а саме виділено кредити на будівництво житла 4 сім’ям на суму 160,0 тис. грн 
та на придбання житла – 5 сім’ям на суму 640,0 тис. гривень. 

На здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості у поточному році за рахунок перехідного залишку субвенції з 
державного бюджету, який утворився станом на 01.01.2020 року, враховано видатки  у 
сумі 38 502,9 тис. грн. Станом на 01.01.2021 року вказані кошти профінансовано у 
повному обсязі, касові видатки склали 36 551,4  тис. гривень. 

Починаючи з 2018 року, за рахунок вказаних коштів у області проводилось 
будівництво (реконструкція) 30 амбулаторій (у Білогірському, Віньковецькому, 
Городоцькому, Дунаєвецькому, Кам’янець-Подільському, Красилівському, Новоу-
шицькому, Ярмолинецькому районах) та реконструкція 17 будівель діючих 
амбулаторій (у Волочиському, Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, 
Кам’янець-Подільському, Летичівському, Полонському, Старосинявському, Теофі-
польському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському районах), з них: 28 
амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом для лікаря та 2 амбулаторії на 3-4 лікаря без 
житла.  

На вказану дату будівельно-монтажні роботи виконані у повному обсязі. Також 
придбано 43 комплекти  медичного, телемедичного обладнання та меблів і 92–а  
легкових автомобіля Renault DUSTER dCi 110 4WD. 

Станом на 01.01.2021 року, в обласному бюджеті акумулюється залишок коштів 
вказаної субвенції з державного бюджету у сумі 2309,4 тис. грн, з яких 1951,5 тис. грн 
– залишок не використаної субвенції у 2020 році; 357,9 тис. грн - кошти повернуті 
замовником, як економія, що виникла під час виконання будівельних робіт 
капітального характеру у минулі роки. 

Даний залишок субвенції, при уточненні показників обласного бюджету, 
відповідно до норм чинного законодавства, буде спрямовано на завершальні роботи та 
доукомплектування окремих об’єктів.   

Крім того, у минулому році по спеціальному фонду обласного бюджету було 
передбачено видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень у 
опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах. При планових 
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призначеннях 80 000,0 тис. грн касові видатки склали 79 848,7 тис. грн або 99,8 % від 
надходжень.   

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. №612 
«Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я у госпітальних округах» в області проводилась реалізація 10-ти проєктів, 
зокрема капітальні роботи в даних закладах у містах Хмельницькому, Кам'янець-
Подільському, Славуті, Старокостянтинові, Шепетівці, Волочиську, Городку, 
Дунаївцях та Красилові. 

Кошти у сумі 151,3 тис. грн, як економія повернуто до державного бюджету, 
кредиторська заборгованість відсутня. 

Крім того, за бюджетною програмою „Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету” 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 обласного 
бюджету у 2020 році було передбачено видатки у сумі 318 201,3 тис. грн, які 
профінансовано у повному обсязі. Касові видатки склали 317 342,8 тис. грн або 99,7 % 
від профінансованої суми. 

 
 

Управління інфраструктури облдержадміністрації 
 

У 2020 році  по вказаному головному розпоряднику коштів по спеціальному 
фонду обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах передбачено видатки у сумі 546 851,2 тис. грн, які профінансовано 
100 % до планових призначень. 

Касові видатки склали 540 486,1 тис. грн або 98,8 % від профінансованої суми.  
У загальному за рахунок коштів даної субвенції у сумі 857 828,9 тис. грн 

проведено роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого 
значення, зокрема: 

- капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
на 38 об’єктах у сумі 80 854,7 тис. грн; 

- поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах на 4 об’єктах у сумі 3 892,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення на 1 
об’єкті у сумі 8 769,4 тис. грн; 

- поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення 
на 54 об’єктах у сумі 576 092,1 тис. грн, з них 11 штучних споруд у сумі 24 347,5 тис. 
грн; 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на дороги загального 
користування місцевого значення у сумі 567,7 тис. грн; 

- експлуатаційне утримання доріг протяжністю 5087,8 км у сумі 187 652,7 тис. 
гривень. 

Крім того, передбачено видатки на виконання обласних програм, а саме:  
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- фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»- 
6550,0 тис. грн, з них по загальному фонду – 1050,0 тис. грн, по спеціальному – 5500,0 
тис. грн (у тому числі 500,0 тис. грн за рахунок іншої субвенції з бюджету 
м.Хмельницького). Касові видатки склали 6549,7 тис. грн або 99,9 % до 
профінансованої суми. За рахунок зазначеного фінансування продовжено 
виготовлення проєктної документації по реконструкції аеродромного комплексу з 
подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів та проведено виплату 
заробітної плати працівникам підприємства;  

- розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької 
обласної ради на 2020 рік з метою забезпечення транспортування осіб, які здійснюють 
перетин державного кордону, до місць обсервації (ізоляції) по загальному фонду було 
передбачено кошти у сумі 100,0 тис. грн, які профінансовано у повному обсязі. 

Касові видатки не проводились у зв’язку з відсутністю потреби в таких 
перевезеннях. 

 
Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу 

облдержадміністрації 
 
На виконання обласної програми розвитку агропромислового комплексу 

Хмельницької області на 2020 рік по загальному фонду обласного бюджету 
передбачено кошти у сумі 1 000,0 тис. грн, які освоєно 100 %, зокрема на: 

- часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 
обладнання (включаючи приватний сектор) – 855,2 тис. грн, за рахунок яких 162 
фізичні особи отримали часткову компенсацію вартості придбаних установок доїння 
та 2 фермерських господарства отримали часткову компенсацію вартості придбаної 
сільськогосподарської техніки; 

- організацію та проведення виставкових заходів, у тому числі на державному 
рівні – 144,8 тис. грн, що дало можливість представити область у Міжнародній 
виставці «Агро-2020». 

 

Департамент економічного розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації 

 
Для вказаного головного розпорядника коштів на 2020 рік по загальному фонду 

обласного бюджету передбачено кошти у сумі 1 532,0 тис. грн, які профінансовано 
100% до планових призначень на звітний період на виконання обласних регіональних 
програм, а саме: 

- Програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області – 532,0 тис. 
грн, касові видатки склали 35,3 тис. грн або 6,6 % від профінансованої суми, за 
рахунок яких було підготовлено та виготовлено презентаційні матеріали про 
Хмельницьку область. Невикористання коштів в сумі 496,7 тис. грн пояснюється тим, 
що запланований Міжнародний форум ”Інвестиційні можливості Хмельниччини” не 
відбувся у зв’язку з встановленням на території України карантину та запровадженням 
посилених протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. Залишок коштів повернуто до обласного бюджету. 

- Програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального 
розвитку Хмельницької області – 1000,0 тис. грн, касові видатки склали 801,6 тис. грн 
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або 80,2 % від профінансованої суми. Зазначені кошти спрямовано на утримання 
Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. 

Крім того, по вказаному Департаменту на виконання заходів програми розвитку 
малого і середнього підприємництва Хмельницької області для надання фінансово-
кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності по спеціальному фонду 
було передбачено 3 055,2 тис. грн, які в межах фактично повернених кредитів, 
наданих у минулих роках, профінансовані у сумі 2 971,1 тис. гривень. 

Касові видатки склали 2 370,0 тис. грн або 79,8 % від профінансованої суми. 
За рахунок зазначених коштів через Регіональний Фонд підтримки підприємництва 
по Хмельницькій області надано фінансово-кредитну підтримку 6 суб’єктам 
підприємництва. 

  
Департамент природних ресурсів та екології  

облдержадміністрації 
 

На виконання програми охорони навколишнього природного середовища 
Хмельницької області за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища (залишків екологічного податку, які утворилися станом на 
01.01.2020р.) у минулому році по спеціальному фонду обласного бюджету 
передбачено кошти в сумі 7 446,6 тис. грн, з яких профінансовано 5 801,0 тис. грн в 
межах фактичних надходжень екологічного податку. Касові видатки становлять 
4024,9  тис. гривень. 

Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища були 
спрямовані, зокрема на: 

- розроблення землевпорядної документації (проєктів землеустрою з 
організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із 
встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (РЛП Мальованка) – 3535,3 тис. грн, касові видатки склали 
3507,6 тис. грн або 99,2 % від профінансованої суми. 

- розроблення проєкту організації території регіонального ландшафтного 
парку «Мальованка», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об'єктів – 677,1 тис. грн, касові видатки склали 459,0 тис. 
грн або 67,8 % від профінансованої суми. Залишок коштів у сумі 218,1 тис. грн 
повернуто до обласного бюджету. 

- проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів 
захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з 
місць централізованого зберігання – 3 122,3 тис. грн, в тому числі 77,5 тис. грн за 
рахунок субвенції з місцевого бюджету Городоцької міської об’єднаної 
територіальної громади.  

Касові видатки відсутні у зв’язку із відсутністю тендерних пропозицій. 
Кошти в повному обсязі повернуто до обласного бюджету та бюджету Городоцької 
міської ОТГ. 

- проведення стратегічної екологічної оцінки Програми охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки та 
Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря 
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Хмельницької області – 91,0 тис. грн, касові видатки склали 37,5 тис. грн або 41,2 % 
від профінансованої суми. Залишок коштів у сумі 53,5 тис. грн повернуто до 
обласного бюджету. 

- проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України 
очима дітей Хмельниччини» –  20,9 тис. грн, касові видатки склали 99,5 % від 
профінансованої суми. 

 
Департамент  фінансів облдержадміністрації 

 
І. 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 передбачена в обласному 
бюджеті на 2020 рік у сумі 183 304,5 тис. грн, яка розподілена між місцевими 
бюджетами області. Фінансування склало 100 % до планових призначень на рік; 

 
ІІ. Субвенції з державного бюджету обласному бюджету: 
1. Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-

економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена у 
сумі 4 289,6 тис. грн та профінансована у повному обсязі. 

Розподіл між місцевими бюджетами області вищезазначених коштів здійснено 
відповідно до затверджених відповідними наказами Міністерства енергетики України 
Переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансувались у 2020 році за рахунок 
відповідної субвенції. 

Відтак, розподілені кошти вищевказаної субвенції були спрямовані місцевим 
бюджетам області, зокрема на: 

- капітальний ремонт частини будівлі частини захисної споруди цивільного 
захисту Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, обліковий номер 
86239 – 910,2 тис. грн (бюджет отг м Нетішин); 

- капітальний ремонт (заміна покрівлі) Старокривинського будинку культури по 
вул.Перемоги, 93 в с.Старий Кривин, Славутського району – 1420,6 тис. грн (бюджет 
отг м.Нетішин); 

- нове будівництво спортзалу з улаштуванням протирадіаційного укриття 
Цвітоського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад, 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, школа мистецтв" Славутської районної ради. 
Коригування – 1529,8 тис. грн (бюджет Улашанівської сільської отг); 

- придбання півмаски фільтрувальної (бюджет м.Славута, Білогірський, 
Ізяславський, Славутський, Шепетівський районні бюджети)– 429,0 тис. гривень. 

Касові видатки за рік складають 3 870,0 тис. грн або 90,2 % до планових 
призначень на рік. Залишок невикористаних коштів у сумі 419,6 тис. грн повернуто до 
державного бюджету відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

 
2. 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) передбачена на 2020 рік у 
сумі 7 933,0 тис.гривень. Кошти медичної субвенції надійшли до обласного бюджету 
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100 % до планових річних призначень та у повному обсязі перераховані бюджетам 
районів, міст обласного значення та бюджетам об’єднаних територіальних громад. 

 
3. 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) 
передбачена на 2020 рік у сумі 2 148,4 тис.гривень. 

Кошти медичної субвенції надійшли до обласного бюджету 100 % до планових 
річних призначень та у повному обсязі перераховано бюджету м.Хмельницький.  

Решта цільових коштів медичної субвенції у сумі 9 389,5 тис.грн на лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу були спрямовані для 
КНП «Хмельницька обласна лікарня» через Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

  
4. Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету передбачена на 2020 рік у сумі 79 107,8 тис. гривень. 

Відповідно до постанов ЦВК від 03.01.2020 року №2 та від 04.09.2020 року 
№224 кошти спрямовано на: 

- підготовку і проведення перших та чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 
року та підготовку та проведення на повторне голосування з місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року – 78 896,3 тис. грн Розподіл коштів субвенції здійснений на підставі 
середніх норм видатків виборчих комісій усіх рівнів та дільничних виборчих комісій, 
затверджених постановою Центральної виборчої комісії від 14.08.2020 року №178, а 
також  показників кількості виборців та виборчих і дільничних комісій, наданих 
відділом адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації; 

- виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 
виборців та іменних запрошень – 127,1 тис. грн;  

- підготовку та проведення повторного голосування 12 січня 2020 року з 
перших місцевих виборів 22 грудня 2019 року у новоствореній Сахновецькій 
об’єднаній територіальній громаді (Старокостянтинівський район) – 84,4 тис. гривень. 

Фінансування проведено у повному обсязі до затверджених планових 
призначень. В результаті здійснення фактичних витрат, які виявилися меншими від 
середніх норм, затверджених і врахованих Центральною виборчою комісією, 
утворився залишок коштів у сумі 5 816,7 тис. грн. Неосвоєні кошти повернуті до 
державного бюджету відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

 
ІІІ. Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам заплановано на 2020 

рік у сумі 54 622,7 тис. грн, які стовідсотково профінансовано по: 
 загальному фонду – 2310,4 тис. грн на: 
- забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 691,6 тис. грн; 
- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 907,1 

тис. грн; 
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 711,7 
тис. гривень. 
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 по спеціальному фонду – 52 312,2 тис. грн на: 
- виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

Хмельницької області за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища - 732,2 тис. грн Деражнянському районному бюджету на 
реконструкцію каналізаційної мережі від мікрорайону «Сільгосптехніка» по     
вул. Промислова до мікрорайону «Цукровиків» та КНС №6 в м.Деражня 
Хмельницької області. Касові видатки відсутні в зв’язку з тим, що комунальне 
підприємство «Деражнянський міськводоканал» не отримало декларацію на початок 
проведення даних робіт. Кошти у повному обсязі повернуто до обласного бюджету; 

- фінансування іншої субвенції місцевим бюджетам – 51 580,0 тис. грн, 
зокрема на: 

будівництво (реконструкцію) мереж водопостачання та водовідведення у  
сільських населених пунктах – 44 423,0 тис. грн, з яких використано 43 348,8 тис. грн 
або 97,6 % до  профінансованого обсягу, що забезпечило будівництво (реконструкцію)  
36-ти об’єктів водопостачання та водовідведення;  

соціально-економічний розвиток – 6 857,0 тис. грн, які повністю використано. За 
рахунок даних коштів проводились роботи капітального характеру на наступних 
об’єктах: будівництво шкіл у селах Новолабунь Полонського району та Корчик 
Шепетівського району, капітальний ремонт по заміні ліфта в  стаціонарному корпусі 
Летичівської центральної районної лікарні; 

заходи з енергозбереження – 300,0 тис. грн, які повністю використано на  
капітальний ремонт Понінківського дошкільного закладу №1 «Зірочка». 

 
ІV. Субвенції з обласного бюджету державному бюджету на поточний рік 

передбачено у сумі 2402,6 тис. грн, які профінансовано стовідсотково, а саме на 
виконання: 

- Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки - 915,0 тис. грн по 
спеціальному фонду. Фінансування проведено у повному обсязі. Кошти освоєно у 
сумі 913,2 тис. грн, за рахунок яких було придбано 2 автомобіля для охорони 
громадського порядку працівниками національної поліції спільно з громадськими 
помічниками;  

- Програми забезпечення реалізації державної міграційної політики в 
Хмельницькій області на 2020 рік - 196,8 тис. грн з них: 84,9 тис. грн по загальному 
фонду та 111,9 тис. грн по спеціальному фонду. Фінансування проведено 100 % до 
планових призначень, кошти освоєно у повному обсязі  для забезпечення комфортних 
умов очікування при отриманні адміністративних послуг жителями області; 

- Регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру 
Хмельницької області на 2020-2021 роки -  900,0 тис. грн з них 411,0 тис. грн – по 
загальному фонду та 489,0 тис. грн - по спеціальному фонду. Фінансування проведено 
на 100 % до планових призначень, кошти освоєно у сумі – 880,0 тис. грн, за рахунок 
яких придбано апаратне забезпечення для ведення геоінформаційної системи 
містобудівного кадастру Хмельницької області, програмне забезпечення та 
наповнення відповідної бази; 

- Програми розвитку архівної справи на 2018-2021 роки - 198,5 тис. грн по 
загальному фонду. Фінансування проведено на 100 % до планових призначень, кошти 
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освоєно у сумі 180,0 тис. грн або 90,7 % до плану. Забезпечено заходи з охорони 2-х 
будівель архіву; 

- Обласної програми заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності, Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил в російсько-
українській війні за незалежність, суверенітет і територіальну  цілісність України, на 
2020-2021 роки - 55,0 тис. грн. Касові видатки станом на 01.01.2021 рік склали 4,3 тис. 
грн або 7,8 % від надходжень. Зокрема, за рахунок вказаних коштів на  території, де 
планується встановлення пам’ятного знаку, проведено комплекс інженерно-
геодезичних  вишукувань, із створення топографічного плану в М 1:500 у цифровій  та 
графічній формах. Решта коштів планувалось спрямувати на проведення відкритого 
обласного конкурсу на кращу ескізну пропозицію, облаштування пам’ятного місця 
(встановлення знаку, тощо), проте такий конкурс не відбувся. Кошти у сумі 50,7 тис. 
грн повернуто до обласного бюджету; 

- Програми розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2018-2022 
роки - 137,3 тис. грн, які профінансовано Головному управлінню Держгеокадастру у 
Хмельницькій області на виготовлення технічної документації з повторної 
нормативно грошової оцінки населених пунктів. Касові видатки склали 69,0 тис. грн 
або 50,3 % від профінансованої суми. За рахунок зазначеного фінансування проведено 
повторну нормативну грошову оцінку земель по 6 населених пунктах області, 
внаслідок чого середня (базова) вартість 1 кв.м земель зросла на 52 %, що значно 
збільшить надходження до місцевих бюджетів. 

 
V. Резервний фонд 
 
В обласному бюджеті на 2020 рік заплановано резервний фонд в обсязі 1 500,0 

тис. грн Виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету не проводилось у 
зв’язку з відсутністю необхідності виділення таких коштів. 

 
 
 
 

Директор Департаменту  
фінансів облдержадміністрації                                                      Сергій ПЕНЮШКЕВИЧ 

 
 



Додаток 2

грн.

1 2 3 4 5 6 7=к.5/к.4*100

0100000
Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний 

розпорядник)
34 890 797 33 788 249 29 961 391 96,8

0110000
Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)  

(відповідальний виконавець) 
34 890 797 33 788 249 29 961 391 96,8

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

22 457 000 22 457 000 19 161 218 100,0

0113240 Інші заклади та заходи 3 500 000 3 500 000 3 497 483 100,0

0113242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

3 500 000 3 500 000 3 497 483 100,0

0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 844 100 1 844 100 1 321 621 100,0

0110191 0160 Проведення місцевих виборів 6 827 697 5 725 149 5 725 149 83,9

0117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 120 000 120 000 113 920 100,0

0117680 7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 120 000 120 000 113 920 100,0

0117690 7690 Інша економічна діяльність 142 000 142 000 142 000 100,0

0117693 7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 142 000 142 000 142 000 100,0

0600000 Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник) 920 915 326 920 915 326 867 312 461 100,0

0610000 Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець) 920 915 326 920 915 326 867 312 461 100,0

0611020 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

87 451 776 87 451 776 78 389 326 100,0

0611030 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку

89 090 345 89 090 345 84 726 943 100,0

0611040 0922
Надання загальної середньої освіти санаторними закладами 
загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які 
потребують тривалого лікування

39 443 259 39 443 259 35 553 784 100,0

0611050 0922
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами 
загальної середньої освіти

31 081 113 31 081 113 28 928 781 100,0

0611060 0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках

18 999 721 18 999 721 18 895 403 100,0

0611070 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушеннями розвитку

69 182 151 69 182 151 65 871 403 100,0

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

46 911 576 46 911 576 44 974 703 100,0

0611110 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти та іншими закладами освіти

246 832 808 246 832 808 234 720 106 100,0

0611120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 39 803 700 39 803 700 39 566 847 100,0
0611130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти 82 726 600 82 726 600 80 084 899 100,0

0611140 0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти

22 910 000 22 910 000 22 275 780 100,0

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 8 249 600 8 249 600 6 946 938 100,0

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 8 249 600 8 249 600 6 946 938 100,0

0615010 Проведення спортивної роботи в регіоні 1 717 800 1 717 800 851 327 100,0

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

1 466 400 1 466 400 763 251 100,0

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

251 400 251 400 88 076 100,0

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

300 000 300 000 0 100,0

0618812 0990 Повернення інших внутрішніх кредитів 0 0 -133 571 0,0

0619300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

136 214 877 136 214 877 125 659 794 100,0

0619310 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)

33 382 000 33 382 000 33 382 000 100,0

Звіт

Затверджено розписом 
на 2020 рік з 

урахуванням змін

про виконання видатків обласного бюджету за 2020 рік

Профінансовано за 
січень-грудень 2020 

року

I. Видатки загального фонду обласного бюджету

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 
(КПКВК)

Назва головних розпорядників коштів
Касові видатки за 

січень-грудень 
2020 року

Профінансовано у 
відсотках до 
показників, 

затверджених розписом 
на січень-грудень 2020 

року з урахуванням 
змін

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

(КФКВКБ)



Затверджено розписом 
на 2020 рік з 

урахуванням змін

Профінансовано за 
січень-грудень 2020 

року

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 
(КПКВК)

Назва головних розпорядників коштів
Касові видатки за 

січень-грудень 
2020 року

Профінансовано у 
відсотках до 
показників, 

затверджених розписом 
на січень-грудень 2020 

року з урахуванням 
змін

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

(КФКВКБ)

0619310 0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на 
оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми 
власності)

4 483 000 4 483 000 4 483 000 100,0

0619330 0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

22 046 135 22 046 135 15 869 781 100,0

0619350 0180
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

56 791 142 56 791 142 56 257 619 100,0

0619360 0180
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

19 512 600 19 512 600 15 667 393 100,0

0700000 Департамент  охорони здоров’я ОДА (головний розпорядник) 592 628 861 590 350 937 560 443 951 99,6

0710000
Департамент  охорони здоров’я ОДА (відповідальний 

виконавець) 
592 628 861 590 350 937 560 443 951 99,6

0711120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 56 357 400 56 357 400 54 674 860 100,0
0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 81 328 154 81 328 154 77 842 883 100,0
0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 174 867 671 174 755 861 158 668 427 99,9
0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 21 942 509 21 414 517 17 985 869 97,6

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

21 182 834 20 873 650 19 694 189 98,5

0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів 18 732 064 18 395 122 17 991 674 98,2
0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 64 476 797 64 476 616 63 860 053 100,0

0712090 0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

4 279 264 4 279 264 4 165 232 100,0

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню 5 708 067 5 708 067 5 477 140 100,0

0712130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 11 202 367 10 858 639 10 712 938 96,9

0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 95 691 432 95 043 346 92 748 558 99,3

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

49 368 205 48 720 119 47 216 603 98,7

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 46 323 227 46 323 227 45 531 955 100,0

0719430 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

36 860 300 36 860 300 36 622 128 100,0

0800000
Департамент  соціального захисту населення ОДА (головний 

розпорядник) 
228 238 696 228 238 696 222 035 718 100,0

0810000
Департамент  соціального захисту населення ОДА 

(відповідальний виконавець)  
228 238 696 228 238 696 222 035 718 100,0

0813100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування

155 957 625 155 957 625 153 422 058 100,0

0813101 1010
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 
наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку

9 284 190 9 284 190 9 252 286 100,0

0813102 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

146 673 435 146 673 435 144 169 772 100,0

0813140 3140

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

3 008 670 3 008 670 0 100,0

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 400 000 400 000 372 251 100,0

0813192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

400 000 400 000 372 251 100,0

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

4 570 970 4 570 970 4 542 856 100,0

0813240 Інші заклади та заходи 10 966 150 10 966 150 10 732 742 100,0

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

376 150 376 150 330 588 100,0

0813242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

10 590 000 10 590 000 10 402 154 100,0

3719200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм соціального захисту за рахунок 
субвенцій з державного бюджету

53 335 281 53 335 281 52 965 810 100,0
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0819241 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 

18 603 922 18 603 922 18 414 393 100,0

0819242 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 
групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 917 540 1 917 540 1 901 147 100,0

0819243 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

3 880 056 3 880 056 3 848 004 100,0

0819244 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 344 563 1 344 563 1 331 400 100,0

0819270 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, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

27 589 200 27 589 200 27 470 866 100,0

0900000 Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник) 8 194 100 8 194 100 7 546 727 100,0

0910000 Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець) 8 194 100 8 194 100 7 546 727 100,0

0913110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 8 194 100 8 194 100 7 546 727 100,0

0913111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах

7 506 800 7 506 800 7 397 843 100,0

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

687 300 687 300 148 884 100,0

1000000
Департамент інформаційної діяльності, культури, 

національностей та релігій ОДА  (головний розпорядник)
153 200 449 153 200 449 151 181 210 100,0
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1010000
Департамент інформаційної діяльності, культури, 

національностей та релігій ОДА  (відповідальний виконавець)
153 200 449 153 200 449 151 181 210 100,0

1011120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 47 112 280 47 112 280 45 595 011 100,0
1014010 0821 Фінансова підтримка театрів 29 115 996 29 115 996 29 006 407 100,0

1014020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

31 631 420 31 631 420 31 627 837 100,0

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 20 536 761 20 536 761 20 366 218 100,0
1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 12 095 716 12 095 716 11 932 833 100,0
1014050 0827 Забезпечення діяльності заповідників 5 305 022 5 305 022 5 284 673 100,0
1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 6 823 254 6 823 254 6 788 430 100,0

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 

5 079 200 5 079 200 5 044 405 100,0

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 744 054 1 744 054 1 744 024 100,0
1018420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 580 000 580 000 579 801 100,0

1100000 Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник) 46 287 110 46 287 110 44 696 308 100,0

1110000
Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний 

виконавець) 
46 287 110 46 287 110 44 696 308 100,0

1113110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 803 640 803 640 797 256 100,0

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

803 640 803 640 797 256 100,0

1113120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 
населення

1 855 967 1 855 967 1 787 724 100,0

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

1 855 967 1 855 967 1 787 724 100,0

1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 661 070 661 070 157 922 100,0

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

661 070 661 070 157 922 100,0

1113240 Інші заклади та заходи 4 738 470 4 738 470 4 472 343 100,0

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

4 738 470 4 738 470 4 472 343 100,0

1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні 12 529 400 12 529 400 12 274 966 100,0

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

9 717 560 9 717 560 9 470 797 100,0

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

2 811 840 2 811 840 2 804 169 100,0

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

3 981 837 3 981 837 3 746 492 100,0

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

3 600 550 3 600 550 3 527 489 100,0

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

381 287 381 287 219 003 100,0

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 16 913 576 16 913 576 16 736 602 100,0

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

7 337 800 7 337 800 7 276 309 100,0

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

3 998 236 3 998 236 3 988 226 100,0

1115033 0810
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої 
спортивної майстерності

5 577 540 5 577 540 5 472 066 100,0

1115050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 1 965 140 1 965 140 1 953 176 100,0

1115053 0810
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

1 965 140 1 965 140 1 953 176 100,0

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 2 838 010 2 838 010 2 769 827 100,0

1115061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

989 120 989 120 920 937 100,0

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

1 848 890 1 848 890 1 848 890 100,0

1500000
Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-

комунального господарства ОДА (головний розпорядник)
200 000 200 000 43 420 100,0

1510000
Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-
комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)

200 000 200 000 43 420 100,0

1517640 0470 Заходи з енергозбереження 200 000 200 000 43 420 100,0

1900000 Управління інфраструктури ОДА (головний розпорядник) 1 150 000 1 150 000 1 050 000 100,0

1910000 Управління інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець) 1 150 000 1 150 000 1 050 000 100,0

1912150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 100 000 100 000 0 100,0

1912152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 100 000 100 000 0 100,0
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1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 1 050 000 1 050 000 1 050 000 100,0

2400000
Департамент розвитку промисловості та агропромислового 

комплексу  ОДА (головний розпорядник)
1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0

2410000
Департамент розвитку промисловості та агропромислового 

комплексу ОДА (відповідальний виконавець)
1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0

2417110 7110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0

2700000
Департамент економічного розвитку, курортів і туризму 

ОДА (головний розпорядник)
1 532 000 1 532 000 836 829 100,0

2710000
Департамент економічного розвитку, курортів і туризму 

ОДА (відповідальний виконавець)
1 532 000 1 532 000 836 829 100,0

2717630 7630
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності

532 000 532 000 35 258 100,0

2717693 7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 000 000 1 000 000 801 572 100,0

3700000
Департамент фінансів ОДА (в частині міжбюджетних 

трансфертів, резервного фонду) (головний розпорядник)
281 343 159 277 786 129 273 014 789 98,7

3710000 Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець) 281 343 159 277 786 129 273 014 789 98,7

3719130 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

183 304 500 183 304 500 183 304 500 100,0

3719200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм соціального захисту за рахунок 
субвенцій з державного бюджету

4 289 616 4 289 616 3 869 973 100,0

3719260 0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

4 289 616 4 289 616 3 869 973 100,0

3719400
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

10 081 400 10 081 400 9 844 356 100,0

3719410 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)

7 933 000 7 933 000 7 695 956 100,0

3719410 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)

2 148 400 2 148 400 2 148 400 100,0

3719600
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

79 107 803 77 050 773 73 291 074 97,4

3719620 0180
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

79 107 803 77 050 773 73 291 074 97,4

3719700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

2 310 440 2 310 440 2 025 676 100,0

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 310 440 2 310 440 2 025 676 100,0

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

3719800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

749 400 749 400 679 211 100,0

3719800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
(Обласна програма розвитку архівної справи на 2018–2021 роки)

198 500 198 500 180 005 100,0

3719800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
(Програма забезпечення реалізації державної міграційної 
політики в Хмельницькій області на 2020 рік)

84 900 84 900 84 900 100,0

3719800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
(Регіональна програма створення та ведення містобудівного 
кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки)

411 000 411 000 410 000 100,0
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3719800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
(Обласна програма заходів щодо вшанування подвигу учасників 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил за 
незалежність України у XXI столітті на 2020-2021 роки)

55 000 55 000 4 306 100,0

Всього видатків 2 269 580 498 2 262 642 996 2 159 122 804 99,7



грн

1 2 3 4 5=4/3*100

Доходи спеціального фонду

12020000
Податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів

0 38 580 0,0

19010000 Екологічний податок 9 839 400 8 320 674 84,6

19050000
Збір за забруднення навколишнього природного 
середовища

0 8 651 0,0

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

137 300 548 610 399,6

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

130 000 106 443 81,9

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

0 12 260 0,0

25000000 Власні надходження  бюджетних установ 134 740 262 179 078 629 132,9

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності

0 630 814 0,0

Всього доходів спеціального фонду 144 846 962 188 744 662 130,3

40000000 Офіційні трансферти 943 710 250 863 586 642 91,5

41000000 Від органів державного управління 943 710 250 863 586 642 91,5

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 933 910 400 853 910 400 91,4

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"

80 000 000 0,0 0,0

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

853 910 400 853 910 400 100,0

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

9 799 850 9 676 242 98,7

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 9 799 850 9 676 242 98,7

Усього доходів 1 088 557 212 1 052 331 305 96,7

Звіт 
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за 2020 рік
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2020 року

У відсотках до 
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затверджених на 
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