
Затверджено

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

__________0700000__________  
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________0710000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитуваіі ня м ісцевого бюджету)

__________ 0718340__________  
(код П ро грам ної кл асиф і ка ці ї в и дат кін * 
та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця )

02013337
(кол-яЄДРПОУ)

02013337 
(кодзаЄДРПОУ)

8340
(код Типової програмної 

клас н фі ка ці і в і-і д ат к і в 
та кредитування місцевого 

бюджету)

0540
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 6800000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3498786 гривень, 
у тому числі загального фонду - 0 гривень
та спеціального фонду - 3498786 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПМЦ складання та виконання місцевих 
бюджетів". Закон України від 25.06.1991 р, № І264-Х11 "Про охорону навколишнього середовища (зі змінами)", Постанова КМУ від 17.09.96 р. №1 147 "Про 
перелік видів діяльності, то належать до природоохоронних заходів (зі змінами)". Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької 
області на 201 6-2020 роки затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 21,04.2016 року № 19-5/2016. Рішення сесії Хмельницької обласної ради 
від 08.05.2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п .......................................  Ціль державної політики
1 . Охорона навколишнього природного середовища

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

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1
Поліпшення саннарно-епідеміологічний стану на території с.Гужичапка Хмельницького району шляхом реконструкції системи 
відведення та очищення стічних вод Хмельницького ооласного госпіталю ветеранів війни та коригування проектно-кошторисної 
документації та коригувавня проектно-кошторисної документації

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

-> 3 4 __________ 5__________

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-кош корисної документації та коригування

3 223 786 3 223 786

2

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

275 000 275 000

Усього

1 0__________
3 498 786 3 498 786

10. І Ісрелік місцевих/рсгіональннх програм, що виконуються у складі бюджетної програми

V» VII

___________ гривень____________________ _______________

П а й м е н у на н 11 я м і с не но і /репо і іал ь н о і 11 ро г рам и Загальний фонд Спеціальний фонд _______ Усього_______

2 3 4 5

У сього

Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької 
області на 2016-2020 роки____________________________________ —--------

3 498 780 3 498 786



11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники
Оди ни ця 

виміру Дж е рело і н ф о рм а ц і ї Загальний фонд
Спеціальний 

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

0718340 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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
Показники затрат Л

Обсяг коштів на завершення робіт по реконструкції системи відведення 
та оуищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 
війни та коригування проектно-кошторисної документації

Г'рн
проектно- 

кошторисна 
документація

3 223 786.00 3 223 786,00

Показники продукту
Площа на якій буде проведено реконструкцію системи відведення та 
очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 
війни

кв.м
проектно- 

кошторисна 
документація

758,8 758,8

Показники ефективності 0

Середні витрати на проведення реконструкції системи відведення та 
очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 
війни та коригування проектно-кош торисної документації

гри розрахуйково 4248.5 4248,5

Показники якості 0

Рівень виконаних робіт з реконструкції системи відведення та очищення 
стічних вод Хмельницького обласного госпі талю ветеранів війни та 
коригування проек тно-кошторисної докумен тації

% розрахунково 100 100



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

Показники затрат
Обсяг витрат необхідних для погашення кредиторської заборгованості 
яка виникла у зв'язку з обмеженими термінами виконання робіт по 
реконструкції очисних споруд

гри
проектно- 

кошторисна 
документація

275000 275000

Показники продукту

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

од
Бухгалтерська 

звітність 1 1

П о ка з н и ки ефе кти в н ості

Середні ви трати на погашення кредиторської заборгованості яка виникла 
у зв’язку з обмеженими термінами виконання робіт по реконструкції 
очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1 та 
коригування проектно-кошторисної документації ,Д ''

розрахуйково 275000 275000

Показники якості // ‘ 4
... •• Г • // ''3 Л'Рівень погашення кредиторської заборгованості // -V / '|Дзрахуйково 100 100

Директор Департаменту охорони здоров 'я 
Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Хіуге-лїДшццкрїчюласиої державної адміністрації

Олександр ХУДЕНКО

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціа.іп/ініціа.і, п річ вінце)


