
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Дев'ята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 23.09.2016. № 264-9/2016 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про хід виконання 
рішень обласної ради 
про депутатські запити 

 
 
 
 
Відповідно до статей 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” 
обласна рада 

вирішила: 

Інформацію про хід виконання рішень обласної ради про депутатські за-
пити взяти до відома (додається). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 

 

 



Додаток 
до рішення обласної ради 
від 23.09.2016. № 264-9/2016 

 

Перелік рішень обласної ради, 
прийнятих на виконання депутатських запитів, 

які перебувають на контролі 

№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

1. 
25.12.2015. 
10-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Піцуряка та В. Скрипничука 
(щодо виділення з обласного 
та державного бюджетів у 
2016 році коштів на реконст-
рукцію блоку будівлі Марківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Богород-
чанського району під навчаль-
но-виховний комплекс) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 

адміністрації  
О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання може 
бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо по-
об'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у вста-
новленому порядку будуть направлені на погодження постійними профільними 
комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 

2. 
25.12.2015. 
11-2/2015 

Про депутатський запит 
В. Поповича (щодо виділення 
з обласного бюджету у 2016 
році коштів в сумі 700,0 тис. 
гривень на проведення ремо-
нту автомобільної дороги Бо-
городчани-Чукалівка у 
с. Радча Тисменицького райо-
ну) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними профіль-
ними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

3. 
25.12.2015. 
12-2/2015 

Про депутатський запит 
С. Адамовича, С. Федорціва, 
Б. Соляника (про необхідність 
звернення Головного управ-
ління Національної поліції в 
Івано-Франківській області до 
голови Національної поліції 
України Хатії Деканоідзе щодо 
залучення екіпажів Націона-
льної патрульної поліції з Киє-
ва, Львова та інших регіонів 
для патрулювання на терито-
рії області до початку вико-
нання службових обов’язків 
патрульною поліцією Івано-
Франківська) 

Головному управлінню  
Національної поліції в Івано-

Франківській області 
 

4. 
25.12.2015. 
13-2/2015 

Про депутатський запит 
П. Книшука (щодо виділення з 
обласного бюджету у 2016 
році коштів на капітальний 
ремонт фасаду Корницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Коломийського райо-
ну в обсягах, передбачених 
кошторисною документацією) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання може 
бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо по-
об'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у вста-
новленому порядку будуть направлені на погодження постійними профільними 
комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 

5. 
25.12.2015. 
14-2/2015 

Про депутатський запит 
В. Поповича (щодо виділення 
з обласного бюджету у 2016 
році коштів для продовження 
будівництва нового дошкіль-
ного навчального закладу 
"Сонечко" в селищі Лисець 
Тисменицького району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними профіль-
ними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

6. 
25.12.2015. 
15-2/2015 

Про депутатський запит 
С. Никоровича (щодо виділен-
ня з обласного бюджету у 
2016 році коштів в сумі 1 млн. 
грн. на капітальний ремонт 
покрівлі Богородчанської ЗОШ 
№ 2) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними профіль-
ними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 

7. 
25.12.2015. 
16-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Рудик (про вивчення пи-
тання щодо законності вируб-
ки лісів першої категорії на 
території Богородчанського 
району) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

10.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що ведення лісового госпо-
дарства в ДП "Солотвинське лісове господарство" здійснюється у відповідності 
до чинного лісового та природоохоронного законодавства 

8. 
25.12.2015. 
17-2/2015 

Про депутатський запит 
В. Поповича (щодо виділення 
з обласного бюджету у 2016 
році коштів в сумі 1500,0 тис. 
гривень для продовження бу-
дівництва дитячого садка за-
гального типу на 50 місць у с. 
Черніїв Тисменицького райо-
ну) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними профіль-
ними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 

9. 
25.12.2015. 
18-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Дроняка (щодо виділення з 
обласного бюджету в 2016 
році коштів у сумі 1 118 334,0 
грн. на капітальний ремонт 
даху будинку культури в 
с. Стецева Снятинського рай-
ону) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуте у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними профіль-
ними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 
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виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

10. 25.12.2015. 
19-2/2015 

Про депутатський запит 
О. Тебешевської (щодо пе-
редбачення при формуванні 
програми соціально-
економічного розвитку Івано-
Франківської області на 2016 
рік коштів на реконструкцію 
системи опалення Голинської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Калуського району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання може 
бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо по-
об'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у вста-
новленому порядку будуть направлені на погодження постійними профільними 
комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою. 
04.02.2016 р. Калуська РДА проінформувала, що формує проект Програми 
економічного і соціального розвитку району на 2016 рік. Зазначені роботи бу-
дуть включені до переліку об'єктів соціальної сфери району, які передбачаєть-
ся фінансувати у 2016 році за рахунок бюджетних коштів. 
20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016 р. № 118-4/2016 затверджено пооб'єктний розподіл коштів бю-
джету розвитку обласного бюджету на 2016 рік, в якому враховано потребу в 
коштах на коригування проектно-кошторисної документації та експертизи прое-
кту “Реконструкція системи опалення Голинської ЗОШ Калуського району” 

11. 25.12.2015. 
20-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Іваночка(щодо відновлення 
фінансування та завершення 
робіт з утеплення приміщення 
Ланчинського ДНЗ (ясла-
садок) “Ромашка” Надвір-
нянського району, перевірки 
використання коштів, спрямо-
ваних на зазначені вище ро-
боти, а у випадку виявлення 
порушень, притягнення до 
відповідальності винних осіб) 

Голові обласної ради 
О. Сичу, голові обласної дер-

жавної адміністрації 
О. Гончаруку та прокурору 
Івано-Франківської області 

В. Братюку 

15.01.2016 р. прокуратура області проінформувала, що запит за належністю 
скеровано до Державної фінансової інспекції в області із зобов'язаннями пові-
домити про результати розгляду. 
27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури не висту-
пав ні інвестором, ні замовником виконання зазначених робіт. Зазначене пи-
тання може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропози-
цій щодо пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, 
які у встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними ко-
місіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

12. 
25.12.2015. 
21-2/2015 

Про депутатський запит 
В. Скрипничука (щодо внесен-
ня на розгляд наступної сесії 
обласної ради питання про 
недовіру та звільнення із 
займаної посади заступника 
голови обласної ради 
О. Галабали через її безпід-
ставні, на його думку, публічні 
звинувачення у корупції час-
тини депутатського корпусу 
обласної ради) 

Голові обласної 
ради О. Сичу 

 

13. 
25.12.2015. 
22-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Піцуряка (щодо виділення з 
обласного бюджету у 2016 
році коштів на реконструкцію 
частини приміщення Палацу 
культури під дитячий навча-
льний заклад в с. Дзвиняч Бо-
городчанського району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені на погодження постійними профіль-
ними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою. 
Відповідно до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків від 11.03.2016. № 7 та рішення обласної ради 
від 26.05.2016. № 179-5/2016 “Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік” департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, міс-
тобудування та архітектури ОДА спрямовано частину залишку коштів спеціа-
льного фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 р. в сумі 
600,0 тис.грн. на капітальний ремонт дитячого садка “Дзвіночок” у с.Дзвиняч. 
Зазначені кошти профінансовані в повному обсязі 

14. 
25.12.2015. 
23-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Іваночка (щодо взяття на 
контроль з’ясування обставин 
трагічного випадку, який став-
ся 29 листопада 2015 року у 
Прикарпатському військово-
спортивному ліцеї-інтернаті у 
м. Надвірній, та вжиття відпо-
відних заходів реагування за 
результатами розслідування) 

Голові обласної ради 
О. Сичу, голові обласної дер-

жавної адміністрації 
О. Гончаруку 

05.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що наказом департаменту 
освіти і науки ОДА від 30.11.2015 р. № 531 було створено комісію із розсліду-
вання нещасного випадку. За результатами роботи комісії директору ліцею ре-
комендовано посилити систему виховної роботи, зокрема у нічний час та вихі-
дні дні, притягнуто до дисциплінарної відповідальності ряд працівників ліцею-
інтернату. 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 
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15. 
25.12.2015. 
24-2/2015 

Про депутатський запит 
А. Романюка (щодо передба-
чення в обласному бюджеті на 
2016 рік коштів на фінансу-
вання капітального ремонту 
Болехівської ЗОШ I-III ступенів 
№ 1 в сумі 4 725 643,0 грн.) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання може 
бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо по-
об'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у вста-
новленому порядку будуть направлені за погодженням постійними профільни-
ми комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 

16. 
25.12.2015. 
25-2/2015 

Про депутатський запит 
О. Тебешевської (повторний 
щодо влаштування штучного 
покриття футбольного майда-
нчика в с. Тужилів Калуського 
району) 

Голові обласної ради О. Си-
чу, голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

22.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що на реалізацію регіональної 
цільової програми "Спортивний майданчик" на 2012-2016 роки" у 2016 році ко-
штів не передбачено. 
02.02.2016 р. Калуська РДА проінформувала, що керівництвом РДА вживають-
ся заходи щодо встановлення синтетичного покриття на ігровий майданчик в 
с.Тужилів, направлено запит голові Калуської райради для можливості винайти 
часткове співфінансування для придбання синтетичного покриття на ігровий 
майданчик у с.Тужилів 

17. 
25.12.2015. 
26-2/2015 

Про депутатський запит 
М. Іваночка (щодо виділення 
коштів у сумі 140 тис. гривень 
для фінансування добудови 
шкільної їдальні та врахуван-
ня при розгляді бюджету об-
ласті коштів у сумі 350 тис. 
гривень для початку будівниц-
тва спортивного залу Ланчин-
ської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Надвірнянського 
району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

10.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
"Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік" пе-
редбачено фінансування завершення будівництва їдальні Ланчинської ЗОШ I-II 
ст. Надвірнянського району 

18. 
25.12.2015. 
27-2/2015 

Про депутатський запит 
Р. Білика (щодо виділення з 
обласного бюджету в 2016 
році коштів у сумі 120,0 тис. 
грн. на заміну даху та дахово-
го покриття будинку культури 
в с. Тростянець Снятинського 
району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання може 
бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо по-
об'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у вста-
новленому порядку будуть направлені за погодженням постійними профільни-
ми комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною радою 
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19. 
25.12.2015. 
28-2/2015 

Про депутатський запит 
Р. Осташука (щодо передба-
чення при формуванні про-
грами соціально-економічного 
розвитку Івано-Франківської 
області на 2016 рік коштів в 
сумі 200 тис. грн. для ремонту 
системи опалення Зеленсько-
го сільського будинку культури 
Надвірнянського району) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що зазначене питання 
може бути розглянуто у встановленому порядку при підготовці пропозицій що-
до пооб'єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету, які у 
встановленому порядку будуть направлені за погодженням постійними профі-
льними комісіями обласної ради з подальшим затвердженням обласною ра-
дою. 
23.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб'єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2016 рік, в якому не враховано потребу в 
коштах на вказаний об'єкт 

20. 
25.12.2015. 
29-2/2015 

Про депутатський запит 
О. Книшук (щодо передбачен-
ня в обласному бюджеті (об-
ласному фонді охорони на-
вколишнього природного се-
редовища) коштів на виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації та добудову да-
мби протяжністю 1000 м на р. 
Прут в с. Борщів Снятинського 
району) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

27.01.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що відповідно до п.2.3 Поряд-
ку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища основою для розгляду та 
включення природоохоронного заходу до проекту Переліку є запит про виді-
лення коштів з Фонду, що подається на відповідний бюджетний рік. 
12.02.2015 р. управління екології та природних ресурсів ОДА повідомила, що 
руслоочисні та руслорегулювальні роботи не відповідають Переліку видів дія-
льності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постано-
вою КМУ від 17.09.1996 р. № 1147, і не можуть фінансуватись з обласного фо-
нду охорони навколишнього природного середовища 

21. 
25.12.2015. 
30-2/2015 

Про депутатський запит 
С. Никоровича (щодо контро-
лю за розслідуванням справи 
про статеві контакти з малолі-
тніми, до якої причетні інозем-
ні студенти одного з навчаль-
них вузів Івано-Франківська) 

Постійній комісії обласної ра-
ди з питань захисту прав лю-
дини, законності, правопоря-
дку, люстрації та боротьби з 
корупцією (Т.Виноградник) 
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22. 
25.12.2015. 
31-2/2015 

Про депутатський запит 
Т. Виноградника (щодо пе-
редбачення в обласному бю-
джеті (обласному фонді охо-
рони навколишнього природ-
ного середовища) коштів на:– 
добудову незакінченого 
об’єкта “Відновлення та підт-
римання сприятливого гідро-
логічного режиму та санітар-
ного стану р. Лімниця в с. 
Ясень біля пам’ятника І. Ваги-
левичу Рожнятівського району 
Івано-Франківської області” в 
сумі 650,190 тис. грн. (за про-
ектом 1580-15-ГП);– будівниц-
тво берегозакріплювальних 
споруд на р. Лімниця (біля 
урочища “Шиїна”) с. Ясень 
Рожнятівського району в сумі 
1085,132 тис. грн. (на основі 
експертного звіту 09/516-15) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку, 
голові обласної ради О. Сичу 
та голові постійної комісії об-
ласної ради з питань бюдже-
ту, фінансів та податків 

М. Палійчуку 

27.01.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що запит на "Будівницт-
во берегоукріплюючих споруд на річці Лімниця у с.Ясень біля урочища "Шиїна" 
Рожнятівського району" може бути профінансований після прийняття відповід-
ного рішення обласною радою. Запит на "Відновлення та підтримання сприят-
ливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Лімниця в с.Ясень, біля 
пам'ятника І.Вагилевичу" оформлений з порушеннями, тому може бути внесе-
ний до Переліку природоохоронних заходів на фінансування після доопрацю-
вання запиту. 
12.02.2016 р. управління екології та природних ресурсів ОДА повідомило, що 
згадані запити оформлені відповідно до Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього приро-
дного середовища і можуть бути профінансовані після прийняття відповідного 
рішення обласною радою 
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23. 
15.01.2016. 
67-3/2016 

Про депутатський запит 
І. Шевчука (щодо проведення 
капітального ремонту 
вул. Автоливмашівської у 
с. Хриплин Івано-Франківської 
міської ради шляхом залучен-
ня коштів з обласного, місько-
го та сільського бюджетів) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

05.02.2016 р. виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради повідомив, 
що міським бюджетом на 2016 рік передбачено один мільйон гривень на вибір-
ковий капітальний ремонт вул.Автоливмашівської. 
25.02.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що пропозиція щодо ви-
ділення коштів з обласного бюджету на проведення робіт з капітального ремо-
нту зазначеної вулиці буде розглядатись при внесенні змін до обласного бю-
джету на 2016 рік. 
27.04.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що постійною комісією облас-
ної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною 
власністю, розвитку малого та середнього бізнесу під час розгляду питання 
щодо розподілу коштів спеціального фонду обласного бюджету висловлено 
пропозицію щодо зменшення на 2,0 тис.грн. видатків, передбачених на поточ-
ний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
по кожному району та місту обласного значення, відповідно спрямувавши ці 
кошти на ремонт вул.Автоливмашівської у с.Хриплин Івано-Франківської місь-
кої ради. 
12.07.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що у квітні-травні поточ-
ного року філією “Івано-Франківське ДЕУ” ДП “Івано-Франківський облавтодор” 
виконано аварійні роботи з ліквідації ямковості, влаштування вирівнюючого 
шару покриття з асфальтобетонної суміші на автомобільній дорозі місцевого 
значення С091301 Єзупіль – Черніїв, на ділянці суміщеній з 
вул.Автоливмашівською у с.Хриплин, за рахунок коштів державного бюджету, 
що спрямовувались на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загаль-
ного користування 

24. 
15.01.2016. 
68-3/2016 

Про депутатський запит 
А. Романюка (щодо утворення 
Болехівського відділення по-
ліції та подальшого його пере-
творення в окремий відділ по-
ліції) 

Т.в.о. начальника Головного 
управління Національної по-
ліції в області В. Шкутову, 
голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

03.02.2016 р. головне управління Національної поліції в області повідомило, 
що беручи до уваги визначені законодавством повноваження територіальних 
органів поліції у штатній частині, на жаль, передчасно обговорювати питання 
утворення окремого Болехівського відділу поліції для обслуговування населе-
них пунктів Болехівської міської ради 
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25. 15.01.2016. 
69-3/2016 

Про депутатський запит 
О. Книшук (щодо виділення 
коштів в сумі 2,8 млн. грн. за 
рахунок відповідних обласних 
програм на ремонт будинку 
культури в с. Іллінці Снятинсь-
кого району, який постраждав 
у 1998 році від пожежі) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

29.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання розг-
лядатиметься при формуванні пропозицій щодо пооб'єктного розподілу коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік, які у встановленому порядку 
будуть подані на погодження постійними комісіями обласної ради з наступним 
затвердженням обласною радою. 
11.05.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що рішенням обласної 
ради від 18.03.2016. 
№ 118-4/2016 “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2016 рік” не передбачено фінансування зазначеного об'єкта. Питання буде роз-
глянуто у встановленому порядку при формуванні пропозицій щодо розподілу 
коштів від перевиконання обласного бюджету за підсумками його виконання 
обласного бюджету за підсумками його виконання у наступних звітних періодах 
поточного року у разі збільшення обсягу видатків обласного бюджету, перед-
бачених на капітальні вкладення 

26. 15.01.2016. 
70-3/2016 

Про депутатський запит 
О. Тебешевської (про звер-
нення до Міністерства охоро-
ни здоров’я України щодо ви-
рішення питання лікування 
Марії Коршовської, дочки Ро-
мана Коршовського, учасника 
АТО, а також діагностування 
та лікування дитини за кордо-
ном та допомоги батькам ди-
тини у придбанні спеціалізо-
ваного харчування) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

25.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що для вирішення питання, чи 
підлягає хвора М.Коршовська лікуванню за кордоном, на даний час батькам 
необхідно подати на розгляд комісії відповідні документи. Департаментом охо-
рони здоров'я надіслано листа до Міністерства охорони здоров'я України щодо 
лікування дитини. 

27. 
15.01.2016. 
71-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Дроняка та М. Палійчука 
(щодо виділення коштів з об-
ласного бюджету в сумі 260 
926 грн. на фінансування пе-
рекриття даху будинку культу-
ри в с. Потічок Снятинського 
району) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

19.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що порушене питання розгля-
датиметься у встановленому порядку при формуванні пропозицій щодо пооб'є-
ктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік та 
щодо переліків заходів Регіональних цільових програм, фінансування яких у 
поточному році передбачене обласним бюджетом, які у встановленому поряд-
ку будуть подані на погодження постійними комісіями обласної ради та затвер-
дження обласною радою 
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28. 15.01.2016. 
72-3/2016 

Про депутатський запит 
О. Книшук (щодо виділення 
коштів в сумі 138913 грн. за 
рахунок відповідних обласних 
програм на виготовлення кош-
торисної документації робочо-
го проекту для будівництва 
дитячого садка в с. Троїця 
Снятинського району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

29.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначене питання розг-
лядатиметься при формуванні пропозицій щодо пооб'єктного розподілу коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік, які у встановленому порядку 
будуть подані на погодження постійними комісіями обласної ради з наступним 
затвердженням обласною радою. 
11.05.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що рішенням обласної 
ради від 18.03.2016. 
№ 118-4/2016 “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2016 рік” не передбачено фінансування зазначеного об'єкта. Питання буде роз-
глянуто у встановленому порядку при формуванні пропозицій щодо розподілу 
коштів від перевиконання обласного бюджету за підсумками його виконання 
обласного бюджету за підсумками його виконання у наступних звітних періодах 
поточного року у разі збільшення обсягу видатків обласного бюджету, перед-
бачених на капітальні вкладення 

29. 
15.01.2016. 
73-3/2016 

Про депутатський запит 
В. Поповича (щодо проведен-
ня публічного розслідування 
та відкритих судових засідань 
у справі стосовно статевих 
зносин іноземних громадян з 
малолітніми) 

Прокурору області 
В. Братюку, начальнику Уп-
равління Служби безпеки Ук-
раїни в області П. Дідуху та т. 
в. о. начальника Головного 
управління Національної по-
ліції в області В. Шкутову 

04.02.2016 р. Головне управління Національної поліції в області повідомило, 
що рішення про здійснення кримінального провадження у відкритому чи закри-
тому судовому засіданні згідно положень ст. 27 КПК України належить виключ-
но до компетенції суду, який буде проводити його судовий розгляд. 
01.03.2016 р. прокуратура області проінформувала, що на даний час досудове 
слідство у вказаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи 
для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх 
обставин вчиненого кримінального правопорушення. Рішення про відкритість 
судового розгляду указаного кримінального провадження буде прийнято судом 
під час підготовчого судового засідання з врахуванням положень ст. 27 КПК 
України  

30. 
15.01.2016. 
74-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Королика (щодо виділення 
коштів в сумі 600,0 тис.грн. 
для проведення капітального 
ремонту дороги до “Відкритого 
музею-криївки УПА” (вул. 
Т. Шевченка, вул. Старо-
дорожня) у с. Клубівці Тисме-
ницького району) 

Голові обласної державної 
адмініс-трації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

25.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що автомобільна дорога на 
вул.Т.Шевченка та вул.Стародорожня в с.Клубівці належить до доріг комуна-
льної власності, що перебуває у віданні сільської ради. Пропозиція щодо виді-
лення коштів на проведення робіт з капітального ремонту вулиць комунальної 
власності у с.Клубівці буде розглядатись при внесенні змін до обласного бю-
джету на 2016 рік 
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31. 
15.01.2016. 
75-3/2016 

Про депутатський запит 
В. Сенатовича (щодо вирі-
шення питання фінансування 
добудови приміщення школи в 
селищі Битків Надвірнянсько-
го району) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

19.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що у поточному році передба-
чається продовжити співпрацю ОДА та ПАТ "Укрнафта", яка стосується участі 
товариства у соціально-економічному розвитку області. При підготовці пропо-
зицій щодо фінансування ПАТ "Укрнафта" об'єктів соціально-культурного приз-
начення області у встановленому порядку розглядатиметься питання щодо 
виділення коштів для добудови загальноосвітньої школи в с.Битків 

32. 
15.01.2016. 
76-3/2016 

Про депутатський запит 
А. Іваськіва (з приводу звер-
нення до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України щодо 
передбачення видатків на під-
готовку робітничих кадрів у 
професійно-технічних закла-
дах та спрямування на це ко-
штів місцевим бюджетам) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

29.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила про те, що прийняття законо-
проекту № 3830-3 про внесення змін до Закону України "Про Державний бю-
джет України на 2016 рік" щодо фінансування професійно-технічної освіти, від-
повідно до якого фінансування ПТНЗ здійснюватиметься за рахунок коштів об-
ласного бюджету та бюджетів міст, що є обласними центрами, а також за ра-
хунок освітньої субвенції та субвенції на підтримку підготовки робітничих кадрів 
з державного бюджету місцевим бюджетам дасть змогу вирішити критичну си-
туацію, що склалась у системі професійно-технічної освіти 

33. 15.01.2016. 
77-3/2016 

Про депутатський запит 
Д. Сіреджука, М. Палійчука та 
В. Шевченка (щодо виділення 
коштів з обласного бюджету 
на ремонт автомобільних до-
ріг загального користування 
місцевого значення на тери-
торії Косівського району, зок-
рема Пістинь – Космач, Яблу-
нів – Космач, Яблунів – Деля-
тин) 

Голові обласної державної 
адмініс-трації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

16.02.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що депутатський запит 
буде розглянуто при опрацюванні питання щодо реалізації у 2016 році заходів 
вищевказаної Програми та розподілу коштів обласного бюджету на їх фінансу-
вання. 
19.04.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що на ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення Пістинь – Космач перед-
бачається спрямувати 199,0 тис.грн., автомобільної дороги Яблунів – Космач – 
199,0 тис.грн. Враховуючи, що ремонт автомобільної дороги Яблунів – Делятин 
не віднесено до заходів реалізації цієї програми у 2016 році, її ремонт та утри-
мання буде проводитись за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною 
програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального ко-
ристування"  
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34. 
15.01.2016. 
78-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Іваночка (щодо передба-
чення видатків у пооб’єктному 
розподілі бюджету розвитку 
2016 року на реконструкцію 
Чорнопотоківської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів На-
двірнянського району, будів-
ництво навчального корпусу, 
котельні та адмінприміщень 
зазначеної школи) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

10.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласно-
го бюджету на 2016 рік" передбачено фінансування реконструкції ЗОШ I-III ст. з 
будівництвом корпусу на 14 учнівських. класів, котельні та адмінприміщень у 
с.Чорний Потік Надвірнянського району 

35. 
15.01.2016. 
79-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Рудик (щодо фінансування 
з бюджету розвитку обласного 
бюджету у 2016 році та з дер-
жавного фонду регіонального 
розвитку продовження будів-
ництва загальноосвітньої 
школи I-II ст. у с. Раковець 
Богородчанського району, а 
також надання інформації що-
до освоєння коштів, виділених 
з обласного бюджету у 2015 
році на зазначений об'єкт бу-
дівництва) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

19.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначені питання розгля-
датиметься у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо пооб'єкт-
ного розподілу коштів державного та обласного бюджетів, передбачених у по-
точному році на капітальні вкладення 
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36. 
15.01.2016. 
80-3/2016 

Про депутатський запит 
С. Адамовича (щодо виділен-
ня коштів на будівництво 
спортивного та актового залів 
Івано-Франківської загально-
освітньої школи I-III ст. № 16 
за рахунок видатків Програми 
розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 
роки, а також інших джерел 
фінансування, передбачених 
законодавства) 

Департаменту освіти і науки 
обласної державної  

адміністрації 

05.02.2016 р. виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради повідомив, 
що управлінням капбудівництва виконавчого комітету міської ради від 27 січня 
2016 року укладено договір підряду на суму 7 657 129 грн., в тому числі у від-
повідності до виділених коштів на 2016 рік 1960117 грн. 
23.02.2016 р. департамент освіти і науки ОДА проінформував, що після пого-
дження відповідними комісіями обласної ради заходів буде розглянуто питання 
виділення коштів на будівництво спортивного та актового залів загальноосвіт-
ньої школи I-III ст. № 16 Івано-Франківської міської ради 

37. 
15.01.2016. 
81-3/2016 

Про депутатський запит 
М.Д. Вітенка (щодо виділення 
з обласного бюджету у 2016 
році коштів в сумі 1490 тис. 
грн. на завершення будівель-
них робіт та здачу в експлуа-
тацію дитячого садочка в с. 
Лісний Хлібичин Коломийсько-
го району) 

Голові обласної  
ради О. Сичу 
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38. 
15.01.2016. 
82-3/2016 

Про депутатський запит 
О. Федишиної (щодо надання 
інформації про використання:- 
коштів, передбачених у Дер-
жавному бюджеті на 2015 рік 
за кодом програмної класифі-
кації видатків на кредитування 
державного бюджету 3111090 
на розвиток дорожнього гос-
подарства областей українсь-
кої частини Карпатського єв-
рорегіону, що були надані Іва-
но-Франківській області; - ко-
штів, які були виділені Івано-
Франківській області у 2015 
році на розвиток мережі та 
утримання автомобільних до-
ріг загального користування; - 
коштів Державного фонду ре-
гіонального розвитку на 2015 
рік; - коштів місцевих бюдже-
тів на 2015 рік, спрямованих 
на ремонт доріг,  - суми вико-
ристаних і повернутих до бю-
джету відповідного рівня кош-
тів; а також про: - заплановані, 
відремонтовані і не відремон-
товані відрізки доріг та під-
рядні організації, які виконали 
ремонт, і суми перерахованих 
їм коштів за виконані роботи, 
термін гарантії, - проведення 
Службою автомобільних доріг 
в області перевірки якості ви-
конаних у 2015 році ремонт-
них робіт на дорогах області 
підрядними організаціями та 
вжиття заходів у разі неякісно-
го їх виконання) 

Начальнику Служби автомо-
більних доріг в області  

В. Буджаку 

16.02.2016 р. служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області надана 
інформацію про спрямування коштів на розвиток дорожнього господарства у 
2015 році 
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39. 
15.01.2016. 
83-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Королика (щодо виділення 
у 2016 році коштів на капіта-
льний ремонт дороги Єзупіль-
Черніїв С-091301) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

15.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що автомобільна дорога 
СО91301 Єзупіль – Черніїв буде утримуватись у проїзному стані. Капітальний 
ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення мож-
ливий за рахунок видатків місцевих бюджетів шляхом спрямування на ці цілі 
частини коштів акцизного податку на роздрібний продаж алкоголю, тютюну та 
пального 

40. 
15.01.2016. 
84-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Іваночка, В. Поповича, 
Н. Чаплинської, І. Дебенка, 
Б. Соляника, В. Сенатовича, 
В. Скрипничука, 
С. Адамовича, О. Сича, 
М. Піцуряка, М. Королика, 
С. Федорціва, О. Тебе-
шевської, О. Загурського (що-
до перевірки законності дій 
працівників головного управ-
ління Національної поліції в 
області, які вимагають надати 
інформацію про діяльність 
осередків політичних партій, 
зокрема Всеукраїнського 
об’єднання “Свобода”, та їх 
правової оцінки) 

Голові обласної ради 
О. Сичу, голові обласної дер-

жавної адміністрації 
О. Гончаруку, т.в.о. началь-
ника головного управління 

Національної поліції в області 
В. Шкутову та прокурору Іва-
но-Франківської області 

В. Братюку 

15.02.2016 р. прокуратура області повідомила, що 11 січня 2016 року матеріа-
ли виконаних доручень направлено до ГСУ Національної поліції України для 
долучення до матеріалів кримінального провадження. За вищевказаним фак-
том ГУНП в області досудове розслідування у кримінальному провадженні не 
проводилось, прокуратурою області процесуальне керівництво не здійснюва-
лось. 
18.02.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що запит для розгляду та 
вжиття заходів скеровано т.в.о. ГУНП України в області В.Шкутову. ГУНП в об-
ласті повідомило, що працівники слідчого управління ГУНП діяли в межах Кри-
мінального процесуального кодексу України, а відтак жодних порушень діючого 
законодавства чи втручання в діяльність політичних партій, в тому числі ВО 
"Свобода", своїми діями не допустили. 

41. 15.01.2016. 
85-3/2016 

Про депутатський запит 
Н. Іваніва (щодо виділення 
коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього при-
родного середовища на заве-
ршення будівництва очисних 
споруд та каналізаційних ме-
реж в селищі Рожнятів) 

Голові обласної  
ради О. Сичу 

09.03.2016 р. управління екології та природних ресурсів ОДА проінформувало, 
що згаданий запит оформлений відповідно до Порядку планування та фінансу-
вання природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 
03.02.2014 р. № 1187-27/2014 "Про обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища" та може бути профінансований після прийняття від-
повідного рішення обласною радою 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

42. 
15.01.2016. 
86-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Королика (щодо передба-
чення у 2016 році коштів в су-
мі 930,0 тис.грн. для спів-
фінансування робіт з прове-
дення капітального ремонту та 
коштів в сумі 500,0 тис.грн. на 
придбання інвентаря для ди-
тячого садка у с. Вільшаниця 
Тисменицького району) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

19.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що порушене питання розгля-
датиметься у встановленому порядку при формуванні пропозицій щодо пооб'є-
ктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік та 
щодо переліків заходів Регіональних цільових програм, фінансування яких у 
поточному році передбачене обласним бюджетом, які у встановленому поряд-
ку будуть подані на погодження постійними комісіями обласної ради та затвер-
дження обласною радою 

43. 
15.01.2016. 
87-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Рудик (щодо передбачення 
коштів на заміну вікон у Поро-
гівській загальноосвітній школі 
I-III ст. Богородчанського рай-
ону за рахунок видатків бю-
джету розвитку обласного бю-
джету у 2016 році та Програми 
розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 
роки) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

19.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що зазначені питання розгля-
датимуться у встановленому порядку при підготовці пропозицій щодо пооб'єкт-
ного розподілу коштів державного та обласного бюджетів, передбачених у по-
точному році на капітальні вкладення 
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44. 
15.01.2016. 
88-3/2016 

Про депутатський запит 
В. Поповича (щодо розгляду 
департаментом охорони здо-
ров'я облдержадміністрації та 
постійними комісіями обласної 
ради з питань охорони здоро-
в'я та соціальної політики, з 
питань соціально-еконо-
мічного розвитку, управління 
комунальною власністю, роз-
витку малого і середнього біз-
несу питання стосовно діяль-
ності головного лікаря облас-
ної дитячої клінічної лікарні Р. 
Котурбаша та продовження з 
ним контракту) 

Голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку та 
голові обласної ради О. Сичу 

26.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що готується проект рішення 
"Про звіт головного лікаря Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікар-
ні", який буде поданий на розгляд обласній раді 

45. 
15.01.2016. 
89-3/2016 

Про депутатський запит 
М. Іваночка (щодо виділення 
додаткових коштів з обласно-
го бюджету у розмірі 980,0 
тис. гривень для виплат заро-
бітної плати працівникам осві-
ти Надвірнянського району за 
грудень 2015 року та ініцію-
вання перед головними роз-
порядниками коштів питання 
щодо збільшення міжбюджет-
них трансфертів освітньої та 
медичної субвенцій з метою 
повного забезпечення захи-
щених видатків освітянської та 
медичної галузей Надвірнян-
ського району у 2016 році) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку   

25.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що відповідно до розпоря-
дження ОДА та обласної ради від 18.01.2016 р. № 64/79-р Надвірнянському 
району за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету 
спрямовано 600,0 тис.грн. (видатки споживання (поточні). Відповідно до статті 
111 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів ОДА проводиться 
аналіз забезпеченості місцевих бюджетів області у 2016 році по захищених 
статтях витрат. Матеріали за результатами даної експертизи, а також клопо-
тання щодо виділення області додаткового фінансового ресурсу будуть напра-
влені Міністерству фінансів України 
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46. 
15.01.2016. 
90-3/2016 

Про депутатський запит 
П. Книшука (щодо виділення 
коштів з обласного бюджету 
за рахунок відповідних облас-
них програм на проведення 
капітального ремонту Замули-
нецького навчально-виховного 
комплексу "ЗОШ І-ІІІ ст. – 
ДНЗ" Коломийського району 
(утеплення фасаду, заміна 
вікон, реконструкція системи 
опалення) та придбання меб-
лів) 

Голові обласної ради О. Сичу 
та голові обласної державної 
адміністрації О. Гончаруку 

19.02.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що порушене питання розгля-
датиметься у встановленому порядку при формуванні пропозицій щодо пооб'є-
ктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік та 
щодо переліків заходів Регіональних цільових програм, фінансування яких у 
поточному році передбачене обласним бюджетом, які у встановленому поряд-
ку будуть подані на погодження постійними комісіями обласної ради та затвер-
дження обласною радою 

47. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 1 додатка) 

Депутатський запит Романа 
Білика щодо виділення коштів 
на фінансування капітального 
ремонту корпусу № 2 дитячої 
музичної школи у с-щі Забо-
лотів Снятинського району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради О. 

Сича 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб’єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку на 2016 рік, однак фінансування робіт з капітального ремонту кор-
пусу № 2 дитячої музичної школи у селищі Заболотів Снятинського району не 
передбачено. Питання буде розглянуте при формуванні пропозицій щодо роз-
поділу коштів від перевиконання обласного бюджету за підсумками його вико-
нання у наступних звітних періодах поточного року у разі збільшення обсягу 
видатків обласного бюджету, передбачених на капітальні вкладення. 

48. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 2 додатка) 

Депутатський запит Івана Ві-
зінського щодо виділення ко-
штів для реконструкції водоп-
роводу та забезпечення пит-
ною водою жителів с. Рашків 
Городенківського району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що при формуванні пропози-
цій щодо пооб’єктного розподілу коштів обласного бюджету, передбачених на 
реалізацію заходів Регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 
роки, в установленому порядку буде розглянута можливість виділення коштів 
для реконструкції водопроводу та забезпечення питною водою жителів с. Раш-
ків Городенківського району. 

49. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 3 додатка) 

Депутатський запит Дмитра 
Дзвінчука щодо розширення 
обласного музею визвольної 
боротьби імені Степана Бан-
дери для утворення при ньому 
філіалу “Відродження Україн-
ської державності в Івано-
Франківській області” 

До голови обласної ради 
О. Сича та голови обласної 
державної адміністрації 

О. Гончарука 

12.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що питання виділення коштів 
для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зазначе-
ного музею може розглядатися при наявності розрахунку вартості кошторисних 
робіт. 
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50. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 4 додатка) 

Депутатський запит Ігоря 
Дебенка щодо вирішення пи-
тання умов функціонування 
бібліотеки-філіалу № 5 Івано-
Франківської міської централі-
зованої бібліотечної системи 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та Івано-Франківського місь-
кого голови Р. Марцінківа 

10.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що це питання належить до 
компетенції департаменту культури виконавчого комітету Івано-Франківської 
міської ради. 

51. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 5 додатка) 

Депутатський запит Ігоря 
Дебенка щодо надання виче-
рпної інформації про поши-
рення у бібліотечній системі 
міста та області книги одного з 
найодіозніших представників 
антиукраїнського режиму Яну-
ковича, колишнього міністра 
доходів і зборів України Олек-
сандра Клименка “Путь к ус-
пеху. Как изменить систему, 
не изменив себя” 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та Івано-Франківського місь-
кого голови Р. Марцінківа 

10.05.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що відділ комплектуван-
ня та обробки літератури центральної бібліотеки м.Івано-Франківська опрацю-
вав і розподілив книжки між бібліотеками міста. В обласні бібліотеки, районні 
та міські ЦБС, крім Івано-Франківської міської, книжки О.Клименка не надходи-
ли. 22.03.2016 р. книжки О.Клименка вилучені з фондів Івано-Франківської мі-
ської ЦБС і будуть списані, як книжки, які не мають ціннісної вартості та вихов-
ної ролі для користувачів. 

52. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 6 додатка) 

Депутатський запит Богдана 
Дідика щодо виділення коштів 
регіональної цільової програ-
ми “Духовне життя на 2016-
2020 роки” для ремонту церк-
ви Св. Володимира Великого у 
с. Посвірж Рогатинського рай-
ону 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради О. 

Сича 

25.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що розпорядженням ОДА від 
27.04.2016. № 270 “Про розподіл коштів обласного бюджету”, яким затвердже-
но пооб'єктний розподіл коштів, передбачених у поточному році на реалізацію 
заходів Регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки, не 
передбачено фінансування робіт з ремонту церкви Св. Володимира Великого у 
с.Посвірж Рогатинського району 
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53. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 7 додатка) 

Депутатський запит Богдана 
Дідика щодо виділення коштів 
на встановлення вікон та две-
рей у Данильченській сільській 
амбулаторії ЗП-СМ с. Даниль-
че Рогатинського району Іва-
но-Франківської області 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради О. 

Сича 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб’єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2016 рік. Фінансування робіт з влаштування 
вікон та дверей у Данильченській сільській амбулаторії ЗП-СМ в с. Данильче 
Рогатинського району зазначеним розподілом не передбачене. Питання у 
встановленому порядку буде розглянуте при формуванні пропозицій щодо ро-
зподілу коштів від перевиконання обласного бюджету за підсумками його вико-
нання у наступних звітних періодах поточного року у разі збільшення обсягу 
видатків обласного бюджету, передбачених на капітальні вкладення. Цим роз-
поділом передбачено кошти в сумі 678,0 тис.грн.. для проведення робіт з капі-
тального ремонту приміщень (в тому числі покрівлі) Територіального центру 
соціального обслуговування в с. Данильче. 

54. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 8 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Дудкевича  щодо надання по-
вної інформації про ремонт 
доріг в Снятинському районі у 
2015 році 

До начальника Служби авто-
мобільних доріг в Івано-
Франківській області 

В. Буджака 

12.05.2016 р. облдержадміністрація поїнформувала про ремонт доріг у Сняти-
нському районі у 2015 році. 

55. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 9 додатка) 

Депутатський запит Олега 
Загурського щодо виділення 
коштів на поточний ремонт 
дороги, яка сполучає села 
Старий Лисець та Посіч Тис-
меницького району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 

13.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що територією с. Старий Ли-
сець та с. Посіч проходить автомобільна дорога загального користування міс-
цевого значення С091317 Старий Лисець-Посіч, яка перебуває на балансі 
Служби автомобільних доріг в області, буде утримуватись у проїзному стані за 
рахунок коштів, що спрямовуються на поточний дрібний ремонт та експлуата-
ційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого зна-
чення. Рекомендовано органам місцевого самоврядування приймати рішення 
про спрямування частини власних коштів на ремонт автомобільних доріг. 

56. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 10 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо вжиття заходів 
до посадових осіб районних та 
обласних відділів реєстру ви-
борців за неналежну підготов-
ку списків виборців, а також до 
посадових осіб місцевих орга-
нів влади, які несуть за це від-
повідальність 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради 

О. Сича 

18.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що у депутатському запиті не 
зазначено персональні дані виборців, які не знайшли себе у списках, у зв'язку з 
чим відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержад-
міністрації не має змоги з'ясувати наведену інформацію. 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
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57. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 11 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо вирішення пи-
тання фінансування завер-
шення робіт з утеплення при-
міщення Ланчинського ДНЗ 
“Ромашка” Надвірнянського 
району 

До директора Національного 
антикорупційного бюро  

України А. Ситника та голови 
обласної ради О. Сича 

 

58. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 12 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо невиконання 
органами місцевого самовря-
дування області декомуніза-
ційних законів, зокрема в час-
тині ліквідації пам’ятників то-
талітарних режимів 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука  
та голови обласної ради 

О. Сича 

 

59. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 13 додатка) 

Депутатський запит Миколи 
Ілюка щодо звернення до Ка-
бінету Міністрів України та 
голови Верховної Ради Украї-
ни стосовно вирішення на за-
конодавчому рівні питання 
передачі усіх земель, які роз-
ташовані за межами населе-
них пунктів у межах територій 
сільських, селищних, міських 
рад, до комунальної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст та делегування 
органам місцевого самовря-
дування повноважень щодо 
розпорядження цими землями 

До голови обласної ради  
О. Сича 
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60. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 14 додатка) 

Депутатський запит Миколи 
Ілюка щодо звернення до 
Президента України П. Поро-
шенка, Прем’єр-міністра Укра-
їни А. Яценюка, голови Верхо-
вної Ради України В. Гройс-
мана, народних депутатів Ук-
раїни від області про якнайш-
видше підписання міждержав-
ної Угоди між Україною та Ру-
мунією про будівництво авто-
дороги через румунсько-
український державний кордон 
й відкриття митного пункту 
пропуску 

До голови обласної ради  
О. Сича 

 

61. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 15 додатка) 

Депутатський запит Миколи 
Ілюка та Миколи Палійчука 
щодо фінансування капіталь-
ного ремонту даху та покрівлі 
Кривопільської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Верховинського 
району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради 

О. Сича 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що  рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб’єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2016 рік, однак фінансування робіт з капіта-
льного ремонту даху та покрівлі Кривопільської ЗОШ I-III ступенів Верховинсь-
кого району не передбачено. Питання у встановленому порядку буде розгля-
датися  при формуванні пропозицій в разі перевиконання обласного бюджету у 
наступних звітних періодах. 

62. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 16 додатка) 

Депутатський запит Петра 
Книшука щодо виділення кош-
тів на проведення реконструк-
ції приміщення колишнього 
Будинку вчителя під дитячий 
садок у с. Великий Ключів Ко-
ломийського району 

До голови обласної ради  
О. Сича та голови обласної 
державної адміністрації 

О. Гончарука 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що відповідно до розпоря-
дження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 
27.04.2016. № 268/396-р департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації передбаче-
но 150,0 тис.грн. за рахунок залишку коштів спеціального фонду обласного 
бюджету, який склався на 01.01.2016 року, для проведення реконструкції Бу-
динку вчителя (нежитлового приміщення) під ДНЗ на вул. Коновальця, 3 в с. 
Великий Ключів Коломийського району. 
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63. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 17 додатка) 

Депутатський запит Галини 
Макоти щодо здійснення 
об’єктивного, всебічного, пов-
ного у стислі терміни розслі-
дування з метою захисту прав 
Корпан М. С., встановлення 
винних та притягнення їх до 
відповідальності 

До т. в. о. начальника Голов-
ного управління Національної 
поліції в Івано-Франківській 

області  
В. Шкутова 

27.04.2016 р. головне управління Національної поліції в Івано-Франківській об-
ласті повідомило, що Долинським відділенням поліції Калуського відділу поліції 
розслідувалось кримінальне провадження від 15.01.2016 р., зареєстроване до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі звернення Корпан М.С., 
за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України. За його результатами 19.04.2016 
р. у вказаному кримінальному провадженні слідчим прийнято рішення про за-
криття цього провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуа-
льного кодексу України. П. 3 ч. 1 ст. 303 та ч.1 ст. 304 КПК України передбача-
ють, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження може бути 
оскаржене на досудовому провадженні заявником, потерпілим чи його пред-
ставником протягом 10-ти днів з моменту прийняття такого рішення 

64. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 18 додатка) 

Депутатський запит Святос-
лава Никоровича щодо пого-
дження встановлення при-
строїв примусового зниження 
швидкості дорожньо-
транспортної техніки на вули-
чно-дорожній мережі, які пла-
нується розмістити у селищі 
Богородчани по вул. Шевчен-
ка, а також погодження роз-
ташування пішохідного пере-
ходу на цій вулиці у районі 
Богородчанського професій-
ного будівельного ліцею 

До голови обласної держав-
ної адміністрації 

О. Гончарука, голови облас-
ної ради О. Сича,  

т. в. о. начальника Головного 
управління Національної по-
ліції в Івано-Франківській об-
ласті В. Шкутова та началь-
ника Служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській 

області  
В. Буджака 

25.04.2016 р. головне управління Національної поліції в Івано-Франківській об-
ласті повідомило, що відповідно до Закону України "Про дорожній рух" облад-
нання доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху та їх утриман-
ня, а також організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху належить до компетенції власника автомобільної до-
роги, в даному випадку слід звернутися до Служби автомобільних доріг в об-
ласті. Стосовно погодження питання про встановлення пристроїв примусового 
зниження швидкості та розташування нерегульованого пішохідного переходу у 
вказаному вище місці, то воно може розглядатись ГУНП тільки після видачі 
відповідного дозволу власником автодороги 

65. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 19 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів для Яремчанської місь-
кої лікарні на придбання об-
ладнання для обробки рент-
генівської плівки 

До директора департаменту 
охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

М. Матейка 
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66. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 20 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів для Яремчанської місь-
кої лікарні для придбання ци-
фрового флюорографічного 
рентгенапарата 

До директора департаменту 
охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

М. Матейка 

 

67. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 21 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів на капітальний ремонт 
Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Яремчанської міської ради 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради 

О. Сича 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб’єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2016 рік, однак фінансування робіт з капіта-
льного ремонту Яблуницької ЗОШ I-III ступенів Яремчанської міської ради не 
передбачене. Питання у встановленому порядку буде розглянуте при форму-
ванні пропозицій щодо розподілу коштів від перевиконання обласного бюджету 
за підсумками його виконання у наступних звітних періодах поточного року у 
разі збільшення обсягу видатків обласного бюджету, передбачених на капіта-
льні вкладення. 

68. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 22 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів для проведення робіт з 
берегоукріплення на території 
Татарівської сільської ради 
Яремчанської міської ради 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради 

О. Сича 

13.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що для фінансування робіт з 
проведення берегоукріплення р. Прут на території Татарівської сільської ради 
Яремчанської міської ради необхідно додати запит, оформлений відповідно до 
Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішен-
ням обласної ради від 03.02.2014. № 1187-27/2014 “Про обласний фонд охоро-
ни навколишнього природного середовища”. 

69. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 23 додатка) 

Депутатський запит Андрія 
Романюка щодо фінансування 
капітального ремонту дороги 
Болехів – Козаківка – Сукіль 

До голови обласної держав-
ної адміністрації О. Гончарука 
та голови обласної ради 

О. Сича 

13.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що розподіл коштів державно-
го бюджету за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомо-
більних доріг загального користування" на 2016 рік, затверджений розпоря-
дженням КМУ від 16.03.2016. № 176-р, однак видатки на капремонт автомобі-
льних доріг загального користування Івано-Франківської області не передбаче-
ні. 

70. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 24 додатка) 

Депутатський запит Марії Ру-
дик щодо вжиття заходів з ре-
монту пошкодженої автомобі-
льної дороги загального кори-
стування державного значен-
ня Богородчани – Гута (Р-38) 

До голови обласної держав-
ної адміністрації 

О. Гончарука, голови облас-
ної ради О. Сича та началь-
ника Служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській 

області  
В. Буджака 

13.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що в поточному році автомо-
більна дорога державного значення Р-38 Богородчани-Гута буде проводитись 
за рахунок коштів поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання в 
міру їх надходження. 
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71. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 25 додатка) 

Депутатський запит Марії 
Рудик щодо вжиття заходів з 
ремонту пошкоджених авто-
мобільних доріг загального 
користування районного зна-
чення Кричка-Росільна, зок-
рема ділянки, яка знаходиться 
на межі сіл Луквиця-Богрівка, 
Богрівка-Яблунька та Яблунь-
ка-Кричка Богородчанського 
району та Кривець-Міжгір’я, 
зокрема ділянки, що знахо-
диться на території с. Кривець 
Богородчанського району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації 

О. Гончарука, голови облас-
ної ради О. Сича та началь-
ника Служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській 

області  
В. Буджака 

13.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що в поточному році на ре-
монт автомобільної дороги С090107 Кричка-Росільна відповідно до розподілу 
коштів спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік передбачено спря-
мувати 199,99 тис.грн. Оскільки ремонт автомобільної дороги С090112 Кри-
вець-Міжгір’я не віднесено до заходів реалізації Регіональної програми будів-
ництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфра-
структури області, на її ремонт та утримання буде виділено кошти державного 
бюджету за бюджетною програмою “Розвиток мережі та утримання доріг зага-
льного користування”. 

72. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 26 додатка) 

Депутатський запит Оксани 
Тебешевської щодо ситуації, 
яка склалася з призначенням 
начальника відділу освіти Ка-
луської райдержадміністрації 

До голови обласної ради  
О. Сича та голови обласної 
державної адміністрації 

О. Гончарука 

25.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що порушень вимог чинного 
законодавства при призначенні Савчук О.І. на посаду начальника відділу осві-
ти Калуської РДА не виявлено. Прийняття рішення про призначення кандидата 
на посаду у Калуській РДА відповідно до Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації" відноситься до компетенції голови Калуської РДА. Савчук О.І. 
була зарахована до кадрового резерву на посаду начальника відділу освіти 
Калуської РДА та перед призначенням пройшла спецперевірку відповідно до 
встановленого порядку. 

73. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 27 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Торб’яка щодо ситуації, яка 
склалася з оплатою за оренду 
земельних паїв у с. Дубівці 
Галицького району 

До прокурора області  
В. Братюка 

22.04.2016 р. прокуратура області повідомила, що 26.10.2014 р. набрали чин-
ності окремі положення Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р., 
відповідно до яких органи прокуратури перевірки у порядку нагляду за додер-
жанням та застосуванням законів органами виконавчої влади, їх посадовими і 
службовими особами не проводять. У зв'язку з викладеним підстав для реагу-
вання прокуратури області немає 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

74. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 28 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Якимчука щодо фінансування 
капітального ремонту доріг 
загального користування міс-
цевого значення на території 
Верхнянської об’єднаної тери-
торіальної громади із вільного 
залишку бюджетних коштів 
обласного бюджету 

До голови обласної ради  
О. Сича, голови обласної 
державної адміністрації 

О. Гончарука та начальника 
Служби автомобільних доріг 
в Івано-Франківській області 

В. Буджака 

12.05.2016 р. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області проін-
формувала, що розподіл коштів державного бюджету за бюджетною програ-
мою “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користу-
вання” на 2016 рік затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16.03.2016. № 176-р. Видатки на капітальний ремонт автомобільних доріг 
загального користування Івано-Франківської області не передбачені, у зв’язку з 
чим Служба автомобільних доріг в області не має можливості бути замовником 
робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування мі-
сцевого значення С090601 Болохів-Войнилів та С090606 Верхня-Станькова-
Довгий Войнилів. Пропозиція щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на проведення робіт з капітального ремонту цих 
доріг буде розглядатись при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
13.05.2016 р. облдержадміністрація надіслала інформацію аналогічного змісту  

75. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 29 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Якимчука щодо фінансування 
реконструкції об’єктів соціаль-
ної сфери Верхнянської 
об’єднаної територіальної 
громади із вільного залишку 
бюджетних коштів обласного 
бюджету 

До голови обласної ради  
О. Сича та голови обласної 
державної адміністрації 

О. Гончарука 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб’єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2016 рік, однак фінансування робіт з рекон-
струкції об’єктів соціальної сфери Верхнянської об’єднаної територіальної гро-
мади не передбачене. Питання у встановленому порядку буде розглянуте в 
разі перевиконання обласного бюджету  за підсумками його виконання у насту-
пних звітних періодах поточного року у разі збільшення обсягу видатків облас-
ного бюджету, передбачених на капітальні вкладення. 

76. 
31.03.2016. 
166-4/2016 

(п. 30 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Якимчука щодо фінансування 
заміни вікон у НВК І-ІІ ступенів 
с. Збора Калуського району із 
вільного залишку бюджетних 
коштів обласного бюджету 

До голови обласної ради  
О. Сича та голови обласної 
державної адміністрації 

О. Гончарука 

20.05.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 затверджено пооб’єктний розподіл коштів бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2016 рік, однак фінансування робіт з заміни 
вікон у НВК I-II ступенів в с. Збора Калуського району не передбачено. Питання 
у встановленому порядку буде розглянуте в разі перевиконання обласного бю-
джету  за підсумками його виконання у наступних звітних періодах поточного 
року у разі збільшення обсягу видатків обласного бюджету, передбачених на 
капітальні вкладення. 
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77. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 1 додатка) 

Депутатський запит Сергія 
Адамовича щодо притягнення 
посадових осіб Ради профе-
сійних спілок Івано-
Франківської області до відпо-
відальності за невиконання 
рішення обласної ради від 
21.08.2015. № 1744-38/2015 
“Про передачу нерухомого 
майна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, се-
лищ, міст області” 

До прокуратури  
області 

 

78. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 2 додатка) 

Депутатський запит Сергія 
Адамовича щодо створення 
програми збереження 
пам’ятки культурної спадщини 
національного значення – 
приміщень содового цеху пив-
заводу (1767 р.) на 
вул. Новгородській, 28 та 49 у 
м. Івано-Франківську і засто-
сування передбачених санкцій 
у разі порушення власником 
пам’ятки відповідних вимог та 
законодавства України 

До начальника управління 
культури, національностей та 
релігій Івано-Франківської 

обласної державної адмініст-
рації В. Федорака 

 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 
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виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

79. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 3 додатка) 

Депутатський запит Тараса 
Виноградника щодо надання 
документально підтвердженої 
інформації про кількість 
прийнятих в експлуатацію за-
вершених будівництвом 
об’єктів та кількість заверше-
них будівництвом об’єктів, 
щодо яких здійснена держав-
на реєстрація прав на неру-
хоме майно після завершення 
будівництва та прийняття його 
в експлуатацію впродовж 
2011-2015 років на території 
області 

До головного територіального 
управління юстиції в Івано-
Франківській області та відді-
лу державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме май-
но управління державної ре-
єстрації головного територіа-
льного управління юстиції в 
Івано-Франківській області 

 

80. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 4 додатка) 

Депутатський запит Миколи 
Дроняка щодо виділення кош-
тів на капітальний ремонт 
приміщення сільської амбула-
торії с. Стецева Снятинського 
району на суму 448 тисяч гри-
вень 

До голови обласної держав-
ної адміністрації 

О. Гончарука, голови облас-
ної ради О. Сича та директо-
ра департаменту будівницт-
ва, житлово-комунального 
господарства, містобудуван-

ня та архітектури обл-
держадміністрації Н. Іваніва 

08.08.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що це питання у встано-
вленому порядку буде розглянуто при формуванні пропозицій щодо розподілу 
коштів від перевиконання обласного бюджету за підсумками його виконання у 
наступних звітних періодах поточного року у разі збільшення обсягу видатків 
обласного бюджету, передбачених на капітальні вкладення 

81. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 5 додатка) 

Депутатський запит Назарія 
Іваніва щодо вжиття невідкла-
дних заходів для проведення 
перевірки з дотримання ТОВ 
“ВІКІВУД ЛТД” норм Закону 
України “Про охорону навко-
лишнього природного середо-
вища” 

До голови обласної ради  
О. Сича 
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82. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 6 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо врахування при 
перегляді бюджету розвитку 
Івано-Франківської області 
коштів у сумі 300 тисяч гри-
вень на будівництво водопро-
воду до житлового масиву на 
вул. 16 липня у селищі Деля-
тин Надвірнянського району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови  
обласної ради О. Сича 

08.08.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що протоколом № 13 за-
сідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків погоджено пе-
релік заходів Регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки” 
на 2016 рік. Питання буде розглянуто при формуванні пропозицій щодо розпо-
ділу коштів від перевиконання обласного бюджету за підсумками його вико-
нання у наступних звітних періодах поточного року у разі збільшення обсягу 
видатків обласного бюджету, передбачених для реалізації заходів Регіональної 
цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки 

83. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 7 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо врахування при 
перегляді бюджету обласного 
фонду охорони навколишньо-
го природного середовища 
фінансування на придбання 
машини зі збору та транспор-
тування побутових відходів 
для обслуговування сіл Са-
джавка, Добротів, Красна, Се-
редній Майдан та селища Ла-
нчин Надвірнянського району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови  
обласної ради О. Сича 

 

84. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 8 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо невідкладного 
ремонту дороги Ланчин – Се-
редній Майдан Надвірнянсь-
кого району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука, голови облас-
ної ради О. Сича та началь-
ника Служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській 

області В. Буджака 

08.07.2016 р. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області повідо-
мила, що Служба звернулась до депутата з проханням ініціювати виділення 
коштів з районного бюджету про спрямування частини власних коштів на пото-
чний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення. Прийняті рішення будуть враховані Службою автомобільних доріг 
при плануванні проведення дорожніх робіт, оскільки в першу чергу враховува-
тимуться об'єкти, на ремонт яких виділені кошти з місцевих бюджетів 
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85. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 9 додатка) 

Депутатський запит Михайла 
Іваночка щодо вирубки лісу на 
території Майданського лісни-
цтва Делятинського лісгоспу 
Надвірнянського району 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука, голови облас-
ної ради О. Сича, начальника 
Івано-Франківського обласно-
го управління лісового та ми-
сливського господарства О. 
Голубчака, т.в.о. начальника 
головного управління Націо-
нальної поліції в Івано-
Франківській області  

В. Шкутова 

19.08.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що відбулася зустріч керівни-
цтва Делятинського лісгоспу з громадою с.Саджавка та повідомлено про вжиті 
заходи, а також в Надвірнянській РДА 22 квітня 2016 року відбулося засідання 
комісії по розгляду звернень жителів с.Саджавка, на якому між Майданським 
лісництвом Делятинського лісгоспу укладено меморандум про співпрацю з 
сільською радою 

86. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 10 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів на добудову пускового 
об’єкта Яремчанської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови обла-
сної ради О. Сича 

08.08.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що рішенням обласної ради 
від 18.03.2016. № 118-4/2016 “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласно-
го бюджету на 2016 рік”, яким затверджено пооб'єктний розподіл коштів бю-
джету розвитку обласного бюджету на 2016 рік, передбачено фінансування 
робіт з капітального ремонту Яремчанської ЗОШ I-III ст. № 2 в сумі 250 тис.грн. 

87. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 11 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів для Яремчанської місь-
кої центральної лікарні на 
придбання нового фіброгаст-
роскопа 

До директора департаменту 
охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації  

М. Матейка 

 

88. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 12 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів на фінансування буди-
нку культури у с. Микуличин 
Яремчанської міської ради 
Івано-Франківської області 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови обла-
сної ради О. Сича 

08.08.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що розпорядженням обл-
держадміністрації та обласної ради від 27.04.2016 р. № 268/396-р “Про спря-
мування залишку коштів” передбачено виділення коштів в сумі 200 тис.грн. для 
проведення реконструкції з розширенням Народного дому “Просвіта” у 
с.Микуличин Яремчанської міської ради 

89. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 13 додатка) 

Депутатський запит Василя 
Озоровича щодо виділення 
коштів на добудову ІІІ корпусу 
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів № 1 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови  
обласної ради О. Сича 

08.08.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що рішенням обласної 
ради від 18.03.2016. № 118-4/2016 “Про розподіл коштів бюджету розвитку об-
ласного бюджету на 2016 рік” та від 18.03.2016. № 116-4/2016 “Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік” передбачено виділення коштів в сумі 
480 тис.грн. для проведення реконструкції з добудовою Яремчанської ЗОШ № 
1 у м.Яремче. Крім того, постановою КМУ від 24.06.2016 р. передбачено фі-
нансування зазначеного об'єкта в сумі 3144,7 тис.грн. 



№ 
п/п 

Дата, 
№ рішення 

Назва рішення 
(короткий зміст) 

Кому 
надіслано для  

виконання 
Інформація про хід виконання рішення 

90. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 14 додатка) 

Депутатський запит Миколи 
Палійчука щодо зміни розкла-
ду руху автобуса за маршру-
том Коломия – Цуцулин 

До директора департаменту 
промисловості та інфраструк-
тури обласної державної  
адміністрації С. Подошви 

 

91. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 15 додатка) 

Депутатський запит Марії 
Рудик щодо виділення коштів 
на фінансування будівництва 
школи у с. Раковець Богород-
чанського району та забезпе-
чення виконання всіх будіве-
льних робіт 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови  
обласної ради О. Сича 

08.08.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що розпорядженням обл-
держадміністрації та обласної ради від 11.03.2016 р. № 123/151-р “Про спря-
мування залишку коштів” передбачено виділення коштів в сумі 300 тис.грн. для 
фінансування будівництва загальноосвітньої школи I-III ст. в с.Раковець Бого-
родчанського району 

92. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 16 додатка) 

Депутатський запит Марії Ру-
дик щодо включення до плану 
заходів з реалізації Стратегії 
розвитку Івано-Франківської 
області на період до 2020 року 
будівництва дошкільного за-
кладу; їдальні ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів у с. Пороги Богородчансь-
кого району 

До голови обласної  
державної адміністрації  
О. Гончарука та голови  
обласної ради О. Сича 

08.08.2016 р. облдержадміністрація проінформувала, що питання може бути 
розглянуто тільки після належного оформлення матеріалів, визначення джерел 
фінансування та наявності проектно-кошторисної документації. Крім того, доці-
льно розглянути питання включення цього проекту до плану реалізації заходів 
районної стратегії 

93. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 17 додатка) 

Депутатський запит Дмитра 
Сіреджука щодо проведення 
робіт з берегоукріплення на р. 
Лючка в селищі Яблунів Косів-
ського району у ІІ півріччі 2016 
року 

До голови обласної держав-
ної адміністрації  

О. Гончарука та голови  
обласної ради О. Сича 

04.08.2016 р. облдержадміністрація повідомила, що враховуючи вкрай обме-
жене фінансування протипаводкових заходів за рахунок коштів державного 
бюджету України, пропонується фінансування зазначених заходів провести за 
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середо-
вища 

94. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 18 додатка) 

Депутатський запит Оксани 
Тебешевської щодо виділення 
коштів для продовження робіт 
з добудови спортивного ком-
плексу школи у с. Новиця Ка-
луського району 

До голови обласної ради  
О. Сича 

 



№ 
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Інформація про хід виконання рішення 

95. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 19 додатка) 

Депутатський запит Оксани 
Тебешевської щодо розгляду 
питання внесення змін до 
плану формування територіа-
льних громад Івано-
Франківської області та вклю-
чення Голинської ОТГ до пе-
реліку спроможних територіа-
льних громад 

До голови обласної ради  
О. Сича 

 

96. 
10.06.2016. 
236-5/2016 

(п. 20 додатка) 

Депутатський запит Богдана 
Тимофійчука щодо вжиття не-
відкладних заходів для врегу-
лювання питання визначення 
підрядної організації з обслу-
говування та ремонту доріг 
комунальної власності Сняти-
нського району 

До начальника  
Служби автомобільних доріг 
в Івано-Франківській області 

В. Буджака 

 

 
 
 
 
Керуючий справами обласної ради Василь Скрипничук 


