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3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
* Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
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Департамент природних ресурсів та екології

Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
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4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики
1. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки
2. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманітті і формування екологічної мережі
3. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

5. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території 
Хмельницької області.. Необхідність .вирішення екологічних проблем регіону, очищення території області від непридатних хімічних засобів 
захисту рослин, поліпшення стану довкілля та запобігання накопичення небезпечних відходів і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля і 
здоров’я людини. Поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, значного підвищення рівня стійкості природного середовища до негативного впливу несприятливих чинників 
абіотичного, біотичного і антропогенного походження, невиснажливого використання і ефективної охорони природних ресурсів. Збереження, 
відтворення та раціональне використання типових унікальних комплексів. Збереження заповідного режиму об’єктів природно-заповідного 
фонду та цінних природних комплексів, які мають загальнодержавне та місцеве значення. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості 
- виконання науково-дослідних, проектних робіт, пропаганда екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, 
сприяння громадській діяльності у сфері охорони довкілля. Формування екологічної культури, розвитку естетичних здібностей та 
популяризація природоохоронної роботи.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1. Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом очищення території області від накопичених непридатних та заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин
2. Розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій
3. Утримання об’єктів природно-заповідного фонду та забезпечення дотримання заповідного режиму
4. Підготовка та видання поліграфічної продукції з природоохоронної тематики; проведення конференцій, виставок, семінарів, 

фестивалів та інших заходів з питань охорони довкілля; виготовлення та розміщення екологічної реклами.
5. Забезпечення участі громадськості при прийнятті рішення щодо провадження планованої діяльності та затвердження і реалізації 

документів державного планування



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

гривень

За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 27 677 грн

№ 
з/п

Напрями 
використання 

бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загаль
ний 

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
1. 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 3 місць 
централізованого 
зберігання

3 122 300,0

•

3 122 300,0 0 0 -3 122 300,0 -3 122 300,0

л епартаментом проведено чотири тендерних процедури закупівлі послуг у даній сфері, в результаті яких, торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій.
2. Розроблення 

землевпорядної 
документації (проектів 
землеустрою 3
організації та
встановлення меж
територій природно- 
заповідного фонду) із 
встановлення меж в 
натуру (на місцевість) 
територій та об’єктів 
природно-заповідного 
фонду (РЛП
«Мальованка»)

3 535 300,0 3 535 300,0 3507623,0 3507623,0 -27 677 -27 677



3. Розроблення проекту 
організації території 
регіонального 
ландшафтного парку 
«Мальованка»

677 100,0 677 100,0
%

459000 459000 -218 100 -218 100

За результатами п доведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 218 100 грн
4. Проведення щорічного 

обласного заочного 
конкурсу «Природа 
України очима дітей 
Хмельниччини»

20 900,0 20 900,0 20791,21 20791,21 -108,79 -108,79

За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 108,79 грн
5. Організація проведення 

стратегічної 
екологічної оцінки

91 000,0 91 000,0 37480,5 37480,5 -53 519,5 -5 3519,5

За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможод, забезпечено економію коштів в сумі 53519,5 грн
Усього 7 446 600,0 7 446 600,0 4024894,71 4024894,71 -3 421 705,29 -3 421 705,29

За результатами реалізації у 2020 році заходів Програми питання вирішення екологічних проблем регіону, очищення території області від 
непридатних хімічних засобів захисту рослин, поліпшення стану довкілля та запобігання накопичення небезпечних відходів і обмеження їх 
шкідливого впливу на довкілля і здоров’я людини не вирішено, заплановані кошти на вказані заходи в обсязі 3 122 300 грн не використані в 
зв’язку із відсутністю тендерних пропозицій.

Решта запланованих заходів виконано, забезпечено економію коштів в сумі 299405,29 грн, з врахуванням вказаного вище нереалізованого 
заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 3 421 705,29 грн.

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

№ 
з/п

Найменування 
місцевої? регіональної 

програми

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
1 Програма охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Хмельницької області 
на 2016-2020 роки

7 446 600,0 7 446 600,0 4024894,71 4024894,71 -3 421 705,29 -3 421 705,29



знешкодження у
2020 році

*

ефективності
Середня 
вартість 
проведення 
робіт по
вивезенню на 
знешкодження 1 
тонни ХЗЗР

грн згідно цінової 
пропозиції 65 890,0 65 890,0

ЯКОСТІ

Усунення 
негативного 
впливу на
довкілля і
здоров’я 
населення 
(зменшення 
обсягів 
накопичення 
ХЗЗР)

від
соток розрахунково 18,7 18,7 0 0 -18,7 -18,7

Департаментом проведено чотири тендерних процедури закупівлі послуг у даній сфері, в результаті яких, торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій.
2 Розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в 

натуру (на місцевість) територій та об’єктів природно-заповідного фонду (РЛП «Мальованка»)
затрат

Обсяг коштів 
для розроблення 
землевпорядної 
документації із 
встановлення 
меж в натуру 
територій та 
об’єктів 
природно- 
заповідного 
фонду

грн згідно 
кошторису 3 535 300,0 3535300,0 3507623,0 3507623,0 -27 677,0 -27 677,0

продукту
Площа 
запланованих 
територій для 
встановлення 
меж природно- 
заповідного 
фонду

га згідно 
переліку 16 915,3 16915,3 16 915,3 16 915,3 0 0

Кількість 
запланованих шт згідно 

переліку 1 1 1 1 0 0



За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 27 677 грн, середня вартість розроблення 
землевпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 1 га склала менше на 1,64 грн від затвердженої паспортом 

бюджетної програми

об’єктів для
встановлення 
меж в натуру 
природно- 
заповідного 
фонду

-

%

ефективності
Середня 
вартість 
розроблення 
землевпорядної 
документації із 
встановлення 
меж в натуру 
територій та
об’єктів 
природно- 
заповідного 
фонду на 1 га

грн розрахунково 209,0 209,0 207,36 207,36 -1,64 -1,64

ЯКОСТІ

Рівень 
виготовленої 
землевпорядної 
документації із 
встановлення 
меж в натуру 
територій та
об’єктів 
природно- 
заповідного 
фонду від
запланованої 
землевпорядної 
документації

від
соток розрахунково 100 100 100 100 0 0



3 Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Мальованка»
затрат % .
Обсяг коштів 
необхідний для 
розроблення 
проекту 
організації 
регіонального 
ландшафтного 
парку 
«Мальованка», 
охорони, 
відтворення та 
рекреаційного 
використання 
його природних 
комплексів та 
об’єктів

грн згідно 
кошторису 677 100,0 677 100,0 455000 455000 -218 100 -218 100 :

продукту
Площа 
територій для 
розроблення 
проекту 
організації 
території 
природно- 
заповідного 
фонду

га згідно 
переліку 16 915,3 16 915,3 16 915,3 16 915,3 0 0

ефективності
Середня 
вартість 
розроблення 
проекту 
організації 
території 
природно- 
заповідного 
фонду на 1 га

грн розрахунково 40,03 40,03

26,9 26,9 -13,13 -13,13

ЯКОСТІ

Рівень 
виготовлення 
проекту 
організації 
території 
природно- 
заповідного

ВІД

СОТОК
розрахунково 100 100 100 100 0 0



фонду п .. 1 1
За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 218 100 грн, середня вартість розроблення проекту 

організації території природно-заповідного фонду на 1 га склала менше на 13,13 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми
4. Проведення щорічного обласного заочного конкурс} «Природа України очима дітей Хмельниччини»

затрат
Вартість 
придбання 
(виготовлення) 
подарунків та 
грамот для
нагородження 
переможців 
конкурсу

грн згідно 
кошторису 20 900,0 20 900,0 20791,21 20791,21 -108,79 -108,79

продукту
Кількість 
переможців учнів

відповідно до 
Положення 
про конкурс

54 54 54 54 0 0

ефективності
Середні витрати 
на придбання 
(виготовлення) 
1 подарунку для 
переможця 
конкурсу

грн розрахунково 387,03 387,03 385,02 385,02 -2,01 -2,01

якості
Формування 
екологічної 
культури, 
розвитку 
естетичних 
здібностей 
засобами 
художньої 
творчості, а
також 
популяризація 
природо
охоронної 
роботи, 
сприяння 
розвитку 
екологічної 
освіти та
поширення 
екологічних 
знань

від
соток розрахунково 100 100 100 100 0 0



За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 108,79 грн, середні витрати на придбання (виготовлення) 1 подарунку для переможця 
конкурсу склали на 2,01 грн менше запланованої вартості)
5. ■ ■■ . .■■ ■ - ■ —— -----------------------------------------Організація проведення стратегічної екологічної оцінки

затрат
Обсяг коштів
для розроблення 
Звіту про
стратегічну 
екологічну 
оцінку 
Програми 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Хмельницької 
області на 2021- 
2025 роки

грн згідно 
кошторису 55 000,0 55 000,0 29900 29900 -25 100 -25 100

Обсяг коштів 
для публікації 
повідомлень в 
друкованих 
засобах масової 
інформації

грн згідно 
кошторису 36 000,0 36 000,0 7580,5 7580,5 -28 419,5 -28 419,5

За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 25 100 грн, планувалося здійснення публікацій щодо 
розробки програми моніторингу атмосферного повітря, однак через відсутність порядку розроблення вказаної програми на загальнодержавному рівні, обласна програма 

не розроблялась, відповідно публікації не здійснювались, що призвело до зменшення витрати коштів на 28419,5 грн
продукту
Кількість Звітів 
про стратегічну 
екологічну 
оцінку 
Програми 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Хмельницької 
області на 2021- 
2025 роки

од.

відповідно до 
ЗУ «Про 

стратегічну 
екологічну 

оцінку»

. 1 1 1 1 0 0



Кількість 
публікацій 
повідомлень в 
засобах масової 
інформації

од розрахунково

-

12 *12 8 8 -4 -4

ефективності
Середня 
вартість 
розроблення 
Звіту про
стратегічну 
екологічну 
оцінку 
Програми 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Хмельницької 
області на 2021- 
2025 роки

грн розрахунково

л»

55 000,0 55 000,0 29900 29900 -25 100 -25 100

Середня 
вартість 
публікації 1
повідомлення в 
засобах масової 
інформації

грн розрахунково 3 000,0 3 000,0

947,56 947,56 -2 052,44 - 2 052,44

Середня вартість розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 
роки за результатами проведення процедури тендерної закупівлі склала менше на 25 100 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми, середня вартість 

публікації 1 повідомлення в засобах масової інформації становить менше на 2052,44 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми



ЯКОСТІ -

Забезпечення 
участі 
громадськості 
при прийнятті 
рішення щодо 
провадження 
планованої 
діяльності та 
затвердження і 
реалізації 
документів 
державного 
планування

від
соток розрахунково 100

*

100 100 100

0 0

За результатами реалізації у 2020 році заходів Програми питання вирішення екологічних проблем регіону, очищення території області 
від непридатних хімічних засобів захисту рослин, поліпшення стану довкілля та запобігання накопичення небезпечних відходів і обмеження 
їх шкідливого впливу на довкілля і здоров’я людини не вирішено, заплановані кошти на вказані заходи в обсязі 3 122 300 грн не використані 
в зв’язку із відсутністю тендерних пропозицій.

Решта запланованих заходів виконано, забезпечено економію коштів в сумі 299405,29 грн, з врахуванням вказаного вище 
нереалізованого заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 3 421 705,29 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що основні цілі, поставлені Програмою досягнуті, однак роботи 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 не 

проведенні в зв’язку із тим що жоден виконавець зазначених робіт не подав тендерної пропозиції.
Розроблено землевпорядну документацію (проекти 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»). За результатами проведення процедури тендерної закупівлі 
обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 27 677 грн, середня вартість розроблення землевпорядної документації із встановлення меж в 

натуру територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 1 га склала менше на 1,64 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми.
Розроблено проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Мальованка». За результатами проведення процедури тендерної закупівлі 
обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 218 100 грн, середня вартість розроблення проекту організації території природно-заповідного 

фонду на 1 га склала менше на 13,13 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми.
Проведено щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини». Визначено 54 переможця конкурсу серед дітей, що 

сприятиме формуванню екологічної культури, розвитку естетичних здібностей засобами художньої творчості, а також популяризація природо-охоронної 
роботи, сприяння розвитку екологічної освіти та поширення екологічних знань. За результатами організації проведення заходу забезпечено економію 
коштів в сумі 108,79 грн, середні витрати на придбання (виготовлення) 1 подарунку для переможця конкурсу склали на 2,01 грн менше запланованої 

вартості).
Організовано проведення стратегічної екологічної оцінки Звітів про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми охорони навколишнього природного 

середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки. Середня вартість розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки за результатами проведення процедури тендерної закупівлі склала 

менше на 25 100 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми, середня вартість публікації 1 повідомлення в засобах масової інформації становить 
менше на 2052,44 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
%

За результатами реалізації у 2020 році програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету - природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, забезпечено реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища на території Хмельницької області.

Питання вирішення екологічних проблем регіону, очищення території області від непридатних хімічних засобів захисту рослин, 
поліпшення стану довкілля та запобігання накопичення небезпечних відходів і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля і здоров’я людини 
не вирішено, заплановані кошти на вказані заходи в обсязі 3 122 300 грн не використані в зв’язку із відсутністю тендерних пропозицій.

Решта запланованих заходів виконано, забезпечено економію коштів в сумі 299405,29 грн, з врахуванням вказаного вище нереалізованого 
заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 3 421 705,29 грн.

(підпис)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор Департаменту природних ресурсів 
та екології Хмельницької обласної державної 
адміністрації «

Головний бухгалтер Департаменту природних 
ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 
адміністрації

Тетяна ДЗЮБЛКЖ 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВЛАСЮК 
(ініціали/ініціал, прізвище)


