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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 0! січня 2021 року

1. ,0700000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

Департамент охорони здоров"я Хмельницької ОДА 
(на й м е н у в ан н я гол о в н о го розп о р я д н и ка)

02013337
(код за ЄДРПОУ)

2. ,0710000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та

кредитування 
місцевого 
бюджету)

Департамент охорони здоров"я Хмельницької ОДА 
(на й м е н у в а н н я в і д п о в і д ал ь н о го виконавця)

02013337
(код за ЄДРПОУ)

3. 0718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

(код Ти пової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету')

(код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

(найменування бюджетної програми)
6800000000

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики
]. Охорона навколишнього середовища

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

6. Завдання бюджетної програми

___________________________________________________ Завдай ня_________________________________________________ .___________________________
Поліпшення санітарно-епідеміологічний стану на території с.Ружичанка Хмельницького району шляхом реконструкції системи відведення та очищення 
стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни та коригування проектно-кошторисної документації та коригування проектно-кошторисної 
документації
Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території Є. Скарженці Ярмолинецького району Хмельницької області шляхом реконструкції очисних споруд 

Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1



*

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 • ? т 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Поліпшення санітарно-епідеміологіч ни й стану 
на території с.Ружичанка Хмельницького 

району шляхом реконструкції системи 
відведення та очищення стічних вод 

Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 
війни та коригування проектно-кошторисної 

документації та коригування проектно- 
ко и іто р и с н о і документа ції

3 223 786,00 3 223 786,00 3 019 145,73 3 019 145,73 204 640.27 204 640,27

2

Пол і пшення сан ітарно-еп ідем іологічного 
стану на території С. Скарженці 
Ярмолинецького району Хмельницької області 
шляхом реконструкції очисних споруд 
Хмельницької обласної психіатричної лікарні 
№1

і

275 000,00 275 000.00 275 000,00 275 000,00 0.00 0,00

Усього 3 498 786,00 3 498 786,00 3 294 145,73 3 294 145,73 204 640,27 204 640,27
Різниця між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економним використанням бюджетних коштів.

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

іривень

№ 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

І 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Програма охорони навколишнього природного 
середовища Хмельницької області на 2016- 
2020 роки

3 498 786,00 3 498 786,00 3 294 1 45,73 3 294 1 45,73 204 640,27 204 640,27

Усього 3 498 786,00 3 498 786,00 ' 3 294 145,73 3 294 145,73 204 640,27 204 640,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

іривень

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформаії

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (вданих 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 1 1 12 13

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

коригування проектно-кошторисної докумен тації та коригування проектно-кошторисної документації
Показники затрат

1

Обсяг-коштів на завершення роби по 
реконструкції системи відведення та очищення 
стічних вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни та коригування 

проектно- ко штор и с н ої до ку м е нта ції

грн
проектно- 

кошторисна 
документація

3 223 786,00 3 223 786,00 3 019 145,73 3 019 145,73 204 640,27 204 640,27

Різниця між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економним використанням бюджетних коштів.____________________________________________________________



10. Узагальнений висновок про виконатння бюджетної програми

] Т з 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 ІЗ
П о ка з н 11 кі і 11 р оду кту
Площа на якій буде проведено 
реко негрукцію систем 11 
відведення та очищення стічних 
вод Хмельницького обласного • 
госпіталю ветеранів війни ким

проектно- 
кошторисна 
документація 758.81) 758,80 758.80 758,80

Показники ефективності

1
Середні витрати на проведення 
реко нструкції систем II гри розрахунково 4 248.50 ■1 248.50 3 978,84 3 978,84 1 184,16 1 184.16

Різниця між касовими видатками та затвердженими у паспо тті бюджетної програми зумовлена економним використанням бюджет них ко шт і в.
Показники якості

1

Рівень виконаних робіт з 
реконегруК111 і СІІС гем 11 
відведення та очищення стічних 
вод Хмельницького обласної о 
госпіталю ветеранів війни та % розрахунково 100 100

2 Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території с. СкаржсПці Ярмолинсцького району Хмельницької області шляхом реконструкції очисних споруд
Показники затрат

Обсяг втрат необхідних для 
п о га ці е н н я к ред і п о рськоі 

заборгованості яка виникла у 
зв’язку з обмеженими термінами 

виконання робіт по 
ПР.К’ПНГ.ТПЧ’КІІІЇ ПЧІІГ.ННХ Г.ПППУН

гри
проектно- 

кошторисна 
документація

275 000,00 275 000,00 вь 275 000,00 275 000,00

11 о казни ки продукту
Кіл ькість у ста но в- о де рж у ва ч і в 

коштів для погашення 
кредиторської заборгованою;і 

яка виникла у зв'язку з 
об меже н и м 11 тер м і на м 11 

виконання робіт по 
ПРЬ-ПІІСТПМк-пІЇ ОЧИСНИХ СІІЛПМІІ од

Бухгалтерська 
а звітніст ь

1,00 1,00 1,00 1,00

Показники ефективності
Середні витрати на погашення 
креді перської заборгованості 

яка виникла у зв’язку з 
обмеженими термінами 

виконання робіт по 
реконструкції очисних споруд 

X мел ь н 11 цької обл ас но: 
психіатричної лікарні №1 та 

коригуван ня проектно-
гри розрахунково

275 000,00 275 000,00 275 000,00 275 000,00

Показники якості

1
Рівень погашення кредиторської 

заборгованості % розрахунково
100 100 100 100

Протягом 2020 року за рахунок коштів програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» використано 03,6%. За ці кошти проведено поліпшення санітарно-епідеміологічний стану на території 
с.Ружичаика Хмельницького району, шляхом рсконстрх кції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни та коршування проектно-кошторисної документації та 

поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на терііторії с, Скаржснці Ярмолинсцького району: Хмельницької області шляхом реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні № І, 
Назначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я ОДА

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА

Тетяна КОСОВСЬКА

Лариса ЖУК


