
 

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 

1. 1900000  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації   
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

43578048 
(код за ЄДРПОУ) 

 

2. 1910000      
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) 

43578048 
(код за ЄДРПОУ) 

 

3. 1917430  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

7430 
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету) 

0454 
(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету) 

«Утримання та розвиток місцевих аеропортів» 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

22100000000 
(код бюджету) 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Набуття Хмельницькою областю статусу логістичного центру західного регіону України 

 

5. Мета бюджетної програми 

    Відновлення роботи та розвиток комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький», діяльність якого буде сприяти  стратегічному       

    розвитку регіону. 

 

6. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 1 Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»  

2 Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» 

 



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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Виплата 

поточної 

заробітної 

плати 

працівникам 

комунального 

підприємства 

«Аеропорт 

Хмельницький» 

1050000,00 0,00 1050000,00 1050000,00 0,00 1050000,00 0,00 0,00 0,00 

2 Розробка 

проектно-

кошторисної 
документації 

реконструкції 

аеродромного 
комплексу КП 

«Аеропорт 

Хмельницький» 

з подовженням 
штучної злітно-

посадкової смуги 

на 500 метрів 

 0,00 5500000,00  5500000,00 0,00 5499686,15   5499686,15 0,00  -313,85 -313,85 

   Усього 1050000,00 5500000,00 6550000,00 1050000,00 5499686,15 6549686,15 0,00 -313,85 -313,85 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 

В результаті  фактичного виконання  робіт по проєкту  «Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП 

«Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів»  виникла економія в сумі 313,85,00 гривень. 

 

 

 



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 

відновлення та 

розвитку 

комунального 

підприємства 

"Аеропорт 

Хмельницький" на 

2018-2022 роки  

1050000,00  5500000,00 6550000,00  1050000,00  5499686,15 6549686,15 -   -313,85  -313,85 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

 
№ 
з/п 

Показники Одиниц
я 

виміру 

Джерело 
інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових 
видатків (наданих кредитів з 

бюджету) 

Відхилення 

загальний 
фонд 

спеціа
льний 
фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціал
ьний 
фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Завдання 1            

 Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»  

1 затрат                       

  Фактичний обсяг коштів на 

виплату поточної заробітної плати 

працівникам комунального 

підприємства «Аеропорт 
Хмельницький» грн. 

Рішення 
обласної 
ради від 

08.05.2020р 

№15-32/2020 

«Про 

внесення змін 

до обласного 

бюджету 

Хмельницької 

області на 

2020 рік»   

1050000,00 0,0 1050000,00 1050000,00 0,0 1050000,00 0,0 0,0 0,0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  



2 продукту                       

   Фактична чисельність  зайнятих 

працівників комунального 
підприємства «Аеропорт 

Хмельницький» у 2020 році 

чол. 
штатний 
розпис 

14 0,0 14 14 0,0 14 0,0 0,0 0,0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

3 ефективності                       

   Середньомісячна заробітна плата 

у 2020 році на 1 працівника 

комунального підприємства 
«Аеропорт Хмельницький» 

грн. 
розрахунк

ово 
6250,0 0,0 6250,0 6250,0 0,0 6250,0 0,0 0,0 0,0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  

4 якості                       

   Рівень фактично виплаченої 

заробітної плати працівникам 
комунального підприємства 

«Аеропорт Хмельницький» у 2020 

році 

% 
розрахунко

во 
100 0,0 100 100 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників 

У 2020 році   з обласного бюджету спрямовано  1050000,00 грн. або 100% до річної потреби підприємства в коштах на виплату поточної заробітної 

плати 14 працівникам.  
 Завдання 2            

 Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» 

1 затрат            

 Обсяг коштів врахований на 
розробку проектно-кошторисної 

документації реконструкції 

аеродромного комплексу КП 
«Аеропорт Хмельницький» з 

подовженням штучної злітно-

посадкової смуги на 500 метрів 

 

грн. 

Рішення  

обласної ради 

від 08.05.2020р 

№15-32/2020 

«Про внесення 

змін до 

обласного 

бюджету 

Хмельницької 

області на 2020 

рік»; висновок 

постійної 

комісії обласної 

ради з питань 

бюджету та 

фінансів від 

23.10.2020 року 

про збільшення 

обсягу доходів і 

0,0 5500000,00 5500000,00 0,0 5499686,15 5499686,15 0,0 -313,85 -313,85 



видатків 

обласного 

бюджету на 

2020 рік. 
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

В результаті фактичного виконання робіт на даному етапі  розробки  проєктної документації виникла економія коштів в сумі 313,85 грн, яку повернуто до 

бюджету. 

2 продукту            

 Кількість розроблених проектів 
для проведення реконструкції 

аеродромних комплексів КП 

“Аеропорт Хмельницький” з 
подовженням штучної злітно-

посадкової смуги на 500 метрів 

шт. 

Програма 
відновлення та 

розвитку 
комунального 
підприємства 

«Аеропорт 

Хмельницький» 
на 2018-2022 

роки 

0,0 1 1 0,0 1 1 0,0 0,0 0,0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

3 ефективності            

 Середні витрати на розробку 

проекту реконструкції 

аеродромного комплексу КП 
“Аеропорт Хмельницький” з 

подовженням штучної злітно-

посадкової смуги на 500 метрів 

грн. розрахунково 0,0 5500000,0 5500000,0 0,0 5499686,15 5499686,15 0,0 -313,85 -313,85 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

В результаті фактичного виконання робіт на даному етапі  розробки  проєктної документації виникла економія коштів в сумі 313,85 грн, яку повернуто до 

бюджету. 

4 якості            

 Рівень готовності проектно-

кошторисної документації з 

реконструкції аеродромного 
комплексу КП “Аеропорт 

Хмельницький” з подовженням 

штучної злітно-посадкової смуги на 
500 метрів 

% розрахунково 0,0 62,0 62,0 0,0 0,0 62,0 62,0 - - 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 

Аналіз стану виконання результативних показників 

В 2020 році на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП “Аеропорт Хмельницький” з подовженням 
штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів з обласного бюджету спрямовано кошти  в сумі 5 500 000,00 грн.(в т.ч. 500 000 грн. кошти субвенції 

переданої з бюджету  м. Хмельницького), освоєння становить  5499 686,15 грн.,  що забезпечило виконання   даного  заходу на  62%.  



 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  

     В 2020 році на виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» при запланованих  6 550 000,0 грн. ( 

в тому числі 500 000,0 грн. – субвенція передана з бюджету м. Хмельницького), які повністю профінансовані, обсяг освоєння  складає  6 549 686,15 грн. або 

99,9% до річних планових призначень. Кошти спрямовано: виплата поточної заробітної плати 14-ти працівникам КП "Аеропорт Хмельницький" - 
1 050 000,0 грн.;  розробка проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП “Аеропорт Хмельницький” з подовженням 

штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів -  5 499 686,15 грн. (забезпечено виконання проєкту на 62%).; економія коштів  в сумі 313,85 грн - повернуто 

до бюджету. 

____________ 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. 

 

Начальник управління 

 

______________________ 
(підпис) 

   

______Василь ОСТАПЧУК________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

Головний спеціаліст-бухгалтер ______________________ 
(підпис) 

  ______Юлія ДРУГАК _________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства 

фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 

07.08.2019} 
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