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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров"я Хмельницької обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
, .» ,1 О бюджету) ,
/З "КЗ" 2019 р.№ Г-Г'

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
(код)

2. 0710000
(код)

3. 0718340

(код)

Департамент охорони здоров"я Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров"я Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11383700 гривень, 
у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11383700 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження ПМЦ складання та виконання місцевих бюджетів»
- Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища» (зі змінами)
- Постанова КМУ від 17.09.96 р. № 1147 "Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами)
- Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 року 
№19-5/2016
- Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізації бюджетної програми_____________________________________________________________________
№з/п Ціль державної програми

1 Охорона навколишнього природного середовища

7, Мета бюджетної програми:
Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовищана території Хмельницької області.

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________________________________
№ з /п Завдання

1
Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с.Ружичанка Хмельницького району 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



*
9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень
№ з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 9 3 4 5

1
Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с.Ружичанка 
Хмельницького району шляхом реконструкції системи відведення та очищення стічних 
вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни

0,0 5 743 016 5 743 016

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

0,0 74 484 74 484

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

0,0 5 566 200 5 566 200

Усього 0,0 11 383 700 11 383 700

гривень
10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки 0,0 11 383 700 11 383 700

Усього 11 383 700 11 383 700

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Завдання 1: Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с.Ружичанка Хмельницького району шляхом реконструкції системи відведення та очищення 
стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни

1.1 Затрат

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

документація 13118051 13118051



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

Рішення сесії обласної ради 
від 22.02.2019 року № 2- 

24/2019
5743016 5743016

1.2 продукту

Площа на якій буде проведено реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни кв.м. проектно-кошторисна 

документація 758,82 758,82

1.3 ефективності

Середні витрати на проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни гри. розрахунково 7568,4 7568,4

1.4 якості

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

2 Завдання 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

2.1 Затрат

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 74484 74484

2.2 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

одиниць бухгалтерська звітність 1 1

2.3 ефективності

Середні витрати на 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. розрахунково 74484 74484

2.4 якості

Рівень погашення кредиторської заборгованості відсоток розрахунково 100 100

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

3.1 Затрат

Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної 
психіатричної лікарні №1 гри. проектно-кошторисна 

документація 17393583 17393583



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

Рішення сесії обласної ради 
від 22.02.2019 року № 2- 

24/2019
5566200 5566200

3.2 продукту

Площа на якій буде проведено реконструкцію очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної 
лікарні №1 кв.м. проектно-кошторисна 

документація 1195 1195

3.3 ефективності
Середні витрати на проведення реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної 
лікарні №1, що припадають на І кв.м. гри. розрахунково 14555 14555

3.4 якості
Рівень виконаних робіт з реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні 
№1 відсоток розрахунково 100 100

Директор Департаменту охорони здоров"я 
Хмельницької обласної державної адміністрації Я.М. Цуглевич 

(прізвище та ініціали)

Дмитришен Я.Я.

(прізвище та ініціали)


