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Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України від 29 грудня 
2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1. .0700000
(код)

Департамент охорони здоров”я Хмельницької ОДА 
(найменування головного розпорядника)

2. .0710000
(код)

Департамент охорони здоров"я Хмельницької ОДА 
(найменування відповідального виконавця)

3. 718340____________ 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. Охорона навколишнього середовища
№ з/п_______________________ Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища території Хмельницької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області шляхом реконструкції 

системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни

2.
Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у зв’язку з обмеженими термінами виконання робіт по реконструкції очисних споруд 
обласного тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області продуктивністю 50мЗ/ добу

3.
Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с. Скарженці Ярмолинецького району Хмельницької області шляхом реконструкції 
очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1



1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13
Показники продукту

1

Площа на якій буде, проведено 
реконструкцію системи 
відведення та очищення стічних 
вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни Кв.м.

Проектно- 
кошторисна 
документація 758,20 758,20 758,20 758,20

2

Середні витрати на проведення 
реконструкції системи 
відведення та очищення стічних 
вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни грн Розрахунково 7 568,35 7 568,35 6 384,19 6 384,19 1 184,16 1 184,16

3 Кількість розтинів од.
статистичні 
дані 260,00 796,00

В 2018 році проектантом проводилось коригування ПКД і передано на експертизу наприкінці травня 2019 року. Експертний звіт отримано в листопаді 2019 року (вартість об’єкта визначено в поточних цінах 15
439 3 13 гривень. В грудні підрядник приступив до виконання робіт по об’єкту та використав їх в повному обсязі. Залишок коштів наявний через неможливість проведення переговорної процедури за браком

_____________________________________ часу.____________________________________________________________________ _____________________
Показники ефективності

1
Середні витрати на проведення 
реконструкції системи_________ грн розрахунково 7 568,35 7 568,35 6 384,19 6 384,19 1 184,16 1 184,16

В 2018 році проектантом проводилось коригування ПКД і передано на експертизу наприкінці травня 2019 року. Експертний звіт отримано в листопаді 2019 року (вартість об’єкта визначено в 
поточних цінах 15 439 313 гривень. В грудні підрядник приступив до виконання робіт по об’єкту та використав їх в повному обсязі. Залишок коштів наявний через неможливість проведення 

переговорної процедури за браком часу.
Показники якості

1

Рівень виконаних робіт з 
реконструкції системи 
відведення та очищення стічних 
вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни % розрахунково 100 100



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний 
Фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану 
на території с. Ружичанка Хмельницького 
району Хмельницької області шляхом 
реконструкції системи відведення та очищення 
стічних ' вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни

5743016 5743016 4840491 4840491 902525 902525

2

Погашення кредиторської заборгованості, яка 
виникла у зв’язку з обмеженими термінами 
виконання робіт по реконструкції очисних 
споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки 
Хмельницького району Хмельницької області 
продуктивністю 50мЗ/добу

74484 74484 74484 74484 0 0

3

Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану 
на території с. Скарженці Ярмолинецького 
району Хмельницької області шляхом 
реконструкції очисних споруд Хмельницької 
обласної психіатричної лікарні №1

ь 5566200 5566200 5265182 5265182 301018 301018

Усього 1 1383700 11383700 10180157 10180157 1203543 1203543
Пояснення щодо прнцин відхилення (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуюьбся в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний
Фонд

усього загальний фонд спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформаії

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (нданих кредитів з 
бюджету)

Відхилення

загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті

Показники затрат

1

Загальна кошторисна вартість робіт з 
реконструкції системи відведення та 
очищення стічних вод Хмельницького 
обласного госпіталю ветеранів війни

грн.
Проектно- 
кошторисна 
документація

13118051 13118051 12215491 12215491 902560 902560

2

Обсяг виділених коштів на реконструкцію 
системи відведення та очищення стічних вод 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 
війті

грн

Рішення сесії 
обласної ради від 
22.02.2019 року № 
2-24/2019

5743016 5743016 4840491 4840491 902525 902525

В 2018 році проектантом проводилось коригування ПКД і передано на експертизу наприкінці травня 2019 року. Експертний звіт отримано в листопаді 2019 року (вартість об’єкта визначено в поточних цінах 15 439 313 гривень. В грудні 
підрядник приступив до виконання робіт по об’єкту та використав їх в повному обсязі. Залишок коштів наявний через неможливість проведення переговорної процедури за браком часу.



1 2 3 4 _____5____ 1_______ 6_______ Іі 7 і1 8 1 '9 і 10 1 Н 1 1 12 11 із
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у зв’язку з обмеженими термінами виконання робіт по реконструкції очисних споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького 

району Хмельницької області продуктивніс по 50мЗ/ добу
Показники затрат од стат. звіт. 2 670,00 0,00 2 670,00 2 039,00 2 039,00 -2 670,00 2 039,00 -631,00

1

Обсяг витрат необхідних для погашення 
кредиторської заборгованості яка виникла у 

зв’язку з обмеженими термінами виконання робіт 
по реконструкції очисних споруд обласного 
тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького 

району Хмельницької області продуктивністю 
50мЗ/ добу

грн Бухгалтерська 
звітність

74 484,00 74 484,00 74 484,00 74 484,00
Показники продукту

Кількість установ-одержувачів коштів для 
погашення кредиторської заборгованості яка 
виникла у зв’язку' з обмеженими термінами 
виконання робіт по реконструкції очисних 

споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки 
Хмельницького району' Хмельницької області 

продуктивністю 50мЗ/ добу

од
Бухгалтерська 
звітність 1,00 1,00 1,00 1,00

Показники ефективності
Середні виграти на погашення кредиторської 

заборгованості яка виникла у зв’язку з 
обмеженими термінами виконання робіт по 

реконструкції очисних споруд обласного 
тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького Розрахунково 74 484,00 74 484,00 74 484,00 74 484,00

Показники якості

1 Рівень погашення кредиторської заборгованості розрахунково 100 100,00 100 100,00
3 Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с. Скарженці Я рмолинецького району Хмельницької області шляхом реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної

Показники затрат

1

Загальна кошторисна вартість робіт з 
реконструкції очисних споруд Хмельницької 
обласної психіатричної лікарні №1 грн

Проектно- 
кошторисна 
документація 17 393 583.00 17 393 583,00 16 881 954.00 16 88 1 954,00 511 629,00 511 629,00

3

Обсяг виділених коштів на реконструкцію 
очисних споруд Хмельницької обласної 
психіатричної лікарні №1

грн

Рішення сесії 
обласної ради від 
22.02.2019 року-№ 
2-24/2019 5 566 200,00 5 566 200,00 5 265 182,00 5 265 182,00 301 018,00 301 018,00

Додатковою угодою знято по договору, в зв’язку зменшенням обсяг,' робіт, суму 25956.22 гри. В зв’язку’ із незавершенням робіт зареєстровано кредиторську' заборгованість в сумі 275000 грн.



10. Узагальнений висновок про виконатння бюджетної програми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показники продукту

1

Площа на якій буде проведено 
реконструкцію очисних споруд 

Хмельницької обласної 
психіатричної лікарні №1

Кв.м
Проектно- 

кошторисна 
документація

1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00
П оказн и ки ефекти ви ості

1

Середні витрати на проведення 
реконструкції очисних споруд 

Хмельницької обласної 
психіатричної лікарні №1, що 

припадають на 1 кв.м.
грн Розрахунково 14 555,00 14 555,00 14 127,16 14 127,16 427,84 427,84

Показники якості

1

Рівень виконаних робіт з 
реконструкції очисних споруд 

Хмельницької обласної % розрахунково 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Додатковою угодою знято по договору, в зв'язку зменшенням обсягу робіт, суму 25956,22 грн. В зв'язку із незавершенням робіт зареєстровано кредиторську 
заборгованість в сумі 275000 грн.

Протягом 2019 року за рахунок коштів програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» використано 89,4%. За ці кошти проведено поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території 
с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області шляхом реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, погашено кредиторську 

заборгованість, яка виникла у зв’язку з обмеженими термінами виконання робіт по реконструкції очисних споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області 
продуктивністю 50мЗ/ добу та поліпшено санітарно-епідеміологічний стан на території с. Скарженці Ярмолинецького району Хмельницької області шляхом реконструкції очисних споруд Хмельницької 

____________________________________________________________________________ обласної психіатричної лікарні №1 ____________________  
*3азначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія ФЕДІВ

Начальник відділу обліку, економіки та супроводу державних програм Олена МАРТИНЮК


