
Затверджено*

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201 8 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 202і рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

0710000 -

• (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дедартамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

0718340 8340

(найменування відповідального виконавця )

0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків 

та кредитування місцевого 
бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

02013337 
(кодзаЄДРІТОУ)

02013337 
(код за ЄДРПОУ)

2210000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 900 354 гривень, 
у тому числі загального фонду - 0 гривень
та спеціального фонду - 1 900 354 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. №1147 "Про 
перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (зі змінами)". Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької 
області на 2021 -2025 роки затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №43-4/2021, Рішення сесії Хмельницької обласної ради 
від 08.04,2021 року №61-4/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік"



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

Ціль державної політики
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
Розширення споруд та впровадження установок по знешкодженню медичних відходів на базі КНП "Хмельницький обласний 

протитуберкульозний диспансер" в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області

2
Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний 
диспансер" з розширення споруд та впровадження установок по знешкодженню медичних відходів в с.Осташки Хмельницького 
району Хмельницької області

3
Поліпшення санітарно-епідеміологічний стану на території с.Ружичанка Хмельницького району шляхом реконструкції системи 
відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Розширення споруд та впровадження установок по знешкодженню медичних 
відходів на базі КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний 
диспансер" в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області

1 224 000 1 224 000

2

Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" з 
розширення споруд та впровадження установок по знешкодженню медичних 
відходів в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області

500 000 500 000

3
Поліпшення санітарно-епідеміологічний стану на території с.Ружичанка 
Хмельницького району шляхом реконструкції системи відведення та 
очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни

176 354 1 76 354

Усього 0 1 900 354 1 900 354

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької 
області на 2021 -2025 роки затверджена рішенням сесії Хмельницької 
обласної ради від 08.04.2021 року №43-4/2021

1 900 354 1 900 354

Усього



1 1. Результативні показники.бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця 
виміру Джерело іінформації Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

0718340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Розширення споруд та впровадження установок по знешкодженню медичних відходів на базі КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" 
в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області

Показники затрат
Загальний обсяг коштів необхідний на виконання робіт по розширенню 
споруд та впровадження установки по знешкодженню медичних відходів 
на базі КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" гри проектна 

документація 1 224 000.00 1 224 000,00

Обсяг коштів на розроблення проектної документації по розширеню 
споруд та впровадженню установки по знешкодженню медичних 
відходів на базі КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний 
диспансер" в с.Осташки

гри розрахунок 50 000,00 50 000,00

Обсяг коштів на впровадження установки по знешкодженню медичних 
відходів гри розрахунково 980 000,00 980 000,00

Обсяг коштів на закупівлю модульного контейнера 2,5*9 м гри розрахунково 194 000,00 194 000,00
Показники продукту
Кількість проектної документації, яку необхідно розробити

шт Бухгалтерська 
звітність 1 1

Кількість контейнерів та установок по знешкодженню медичних 
відходів, які необхідно придбати шт проектна 

документація 2 2

Показники ефективності
Середні витрати на розроблення проектної докумен тації грн розрахуйково 50 000,00 50 000,00
Середні витрати на придбання установки для знешкодження медичних 
відходів грн розрахунково 980 000,00 980 000,00



Середні виграти на придбання модульного контейнера розміром 2,5*9 м гри розрахунково 194 000,00 1'94 000,00

Показники якості
Рівень виконаних робіт з розширення споруд та впровадження установки 
по знешкодженню медичних відходів на базі КНП "Хмельницький 
обласний протитуберкульозного диспансеру"

% розрахунково 100 100

Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КИП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" з розширення 
споруд та впровадження установок по знешкодженню медичних відходів в с.Осташки Хмельницького району Хмельницької області

Показники затрат
Загальна вартість проведення оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності грн звіт 500 000,00 500 000,00

Вартість розробки звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності
* грн згідно цінової 

пропозиції
450 000,00 450 000,00

Вартість публікацій повідомлень про планову діяльність яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля та оголошення про початок громадського 
обговорення звіту оцінки впливу на довкілля

грн розрахунково
24 598,72

24 598,72

Вартість послуг з проведення громадського обговорення в процесі 
здійснення оцінки впливу на довкілля грн розрахунково 25 401,28 25 401,28

Показники продукту
Кількість розроблених звітів з оцінки впливу на довкілля планової 
діяльності шт розрахунково 1 1

Кількість публікацій повідомлень про планову діяльність яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля та оголошення про початок громадського 
обговорення звіту оцінки впливу на довкілля шт розрахунково

4 4

Кількість громадських обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля шт розрахунково 1 1
Показники ефективності
Середня ватртість розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля грн розрахунково 450 000,00 450 000,00
Середня ватртість публікації одного повідомлення про плановану 
діяльність та оголошення про початок громадського обговорення звіту 
оцінки впливу на довкілля

грн розрахунково 6 149,68 6 149,68

Середня вартість громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля грн згідно цінової 

пропозиції 25 401,28 25 401,28

Показники якості



Забезпечення участі громадськості в оцінюванні наслідків виконання 
заходу, інформування та забезпечення вільного доступу до інформації у 
процесі оцінки впливу на довкілля і забезпечення своєчасної та 
ефективної можливості для участі в обговоренні планованої діяльності з. 
метою врахування зауважень і пропозицій, отриманих в процесі 
гро м адс ь к о і о обговорення.

% розрахунково 100 100

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

Показники затрат
Обсяг’ коштів па завершення робіт по реконструкції системи відведення 
та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 
війни

грн проектна 
документація 176 354.00 176 354,00

Показники продукту
Площа на якій буде проведено завершальні роботи по реконструкції 
системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни

кв.м проектна 
документація 758,8 758,8

Показники ефективності
Середні витрати на проведення робіт по реконструкції системи 
відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни

грн на 1 кв.м розрахунково 232 232

Показники якості
Рівень виконаних робіт з реконструкції системи відведення та очищення 
стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни та 
коригування проектно-кошторисної документації

% розрахунково 100 100

Заступник директора Департаменту охорони здоров 'я 
Хмельницької обласної державної адміністрації (підпис)

Тетяна КОСОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Застугуаик^иректора Департаменту фінансів
Хміель'нущіїкоГобласгіої державної адміністрації
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