
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 
від 10.03.2017. № 436-13/2017 
м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік 
 
 
 

Керуючись статтями 14, 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням обласної 
ради від 23.12.2016. № 408-12/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік" і 
враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків від 31.01.2017 р. № 35, від 15.02.2017 р. № 36, від 22.02.2017 р. 
№ 37 та від 10.03.2017 р. № 38, обласна рада 

вирішила: 

1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 
1.1. Загального фонду: 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 

проведення повторного голосування з перших виборів депутатів сільських, 
селищних рад об’єднаних територіальних громад 08 січня 2017 року за КБКД 
41037000 в сумі 133,0 тис. гривень та виготовлення органами ведення 
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для 
підготовки і проведення повторного голосування з цих виборів – 1,9 тис. гривень 
і спрямувати їх як субвенції місцевим бюджетам згідно з додатком 1; 

субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 600,0 тис. гривень 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку" на утримання дітей в дошкільних групах в Івано-
Франківському навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківської обласної 
ради в сумі 600,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 340,0 тис. гривень, на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47,9 тис. гривень. 

1.2. Спеціального фонду: 
субвенцію з Лисецького селищного бюджету Тисменицького району в сумі 

300,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 



(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій" на реконструкцію з добудовою дитячого 
садка по вул. Січових Стрільців, 34, смт. Лисець Тисменицького району; 

субвенцію з Черніївського сільського бюджету Тисменицького району в сумі 
1300,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій" для будівництва дитячого садка загального 
типу на 50 місць в с. Черніїв Тисменицького району; 

субвенцію з Долинського районного бюджету в сумі 350,0 тис. гривень за 
КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для 
співфінансування робіт на об'єктах:  

"Підвідний газопровід до с. Кропивник Долинського району (закінчення 
газифікації с. Кропивник). Коригування кошторису. Нове будівництво." – 
150,0 тис. гривень; 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с. Княжолука Долинського району 
Івано-Франківської області. І черга будівництва." – 200,0 тис. гривень; 

субвенцію з Богородчанського районного бюджету в сумі 500,0 тис. гривень 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для 
будівництва загальноосвітньої школи в с. Раковець Богородчанського району; 

субвенцію з Цінівського сільського бюджету Рожнятівського району в сумі 
125,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг" для капітального ремонту моста через річку Дуба по 
вул. Шевченка в с. Цінева Рожнятівського району; 

субвенцію з Угринівського сільського бюджету Тисменицького району в сумі 
1000,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4719110 "Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів" для проведення робіт на об'єкті "Зовнішня побутова 
каналізація в с. Угринів Тисменицького району"; 

субвенцію з Бовшівського сільського бюджету Галицького району в сумі 
435,418 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій" для добудови незавершеного будівництва 
головного корпусу центральної районної лікарні по вул. Н. Вівчаренко в 
м. Галичі; 

субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 400,0 тис. гривень 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, 



житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для капітального 
ремонту дорожнього покриття вул. Польової в м. Івано-Франківську. 

2. Спрямувати: 
2.1. Залишок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 року, в сумі 6 368,79599 тис. 
гривень, а саме: 

– по загальному фонду (видатки споживання): 
за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" в сумі 150,0 тис. гривень; 
за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я" на виконання 

заходів комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 
роки" в сумі 4190,0 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 1412215 "Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих" на виконання програми "Покращення діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних новоутворень на 2017-2020 роки" в сумі 135,79599 тис. 
гривень; 

– по спеціальному фонду (видатки розвитку): 
за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" в сумі 193,0 тис. гривень; 
за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я" на виконання 

заходів комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 
роки" в сумі 1700,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1893,0 тис. гривень. 

2.2. Частину вільного залишку коштів загального фонду обласного 
бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року: 

1) департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 10 780,34392 тис. гривень згідно з додатком 2. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 10 780,34392 тис. гривень; 

2) департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 1 000,0 тис. гривень згідно з додатком 2. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1 000,0 тис. гривень; 

3) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
в сумі 499,0 тис. гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 
199,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 300,0 тис. 
гривень згідно з додатком 2. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 300,0 тис. гривень; 

4) департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) – 130,0 тис. гривень згідно з додатком 2; 

5) департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам – 3516,0 тис. гривень, з них: по 
загальному фонду (видатки споживання) – 430,0 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 3086,0 тис. гривень згідно з додатком 2. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до 
бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 3086,0 тис. гривень; 



6) управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 199,750 тис. гривень для надання 
управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області 
субвенції з обласного бюджету державному бюджету за КПКВКМБ 6718370 на 
виконання заходів цільової програми запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності 
аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки 
для придбання спеціальних захисних костюмів "Ліга-S". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 199,750 тис. гривень.  

2.3. Частину залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який 
склався на 01.01.2017 року, в сумі 3 800,0 тис. гривень згідно з додатком 3, а 
саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 2 900,0 тис. гривень. 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 900,0 тис. гривень. 

2.4. Залишок коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища, який склався станом на 01.01.2017 року, на реалізацію 
природоохоронних заходів відповідно до розпорядження обласної державної 
адміністрації та обласної ради від 21.02.2017. № 80/68-р. 

3. Здійснити передачу залишку коштів спеціального фонду обласного 
бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року за рахунок надходжень 
екологічного податку, до загального фонду обласного бюджету в сумі 
33 100,0 тис. гривень та спрямувати його згідно з додатком 4: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 14 252,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 14 252,0 тис. гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 50,0 тис. гривень; 

– управлінню спорту облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 6 000,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 6 000,0 тис. гривень; 

– обласній раді по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 4 000,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4 000,0 тис. гривень; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам – 8 798,0 тис. гривень, з них: по 
загальному фонду – 947,0 тис. гривень, спеціальному фонду – 7 851,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 7 851,0 тис. гривень. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень по обласній раді: 
за КПКВКМБ 0118600 "Інші видатки" по програмі забезпечення діяльності 

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації 
майна на 2017-2019 роки, зменшивши їх по загальному фонду (видатки 



споживання) в сумі 580,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 580,0 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 0118600 "Інші видатки" по програмі розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, зменшивши їх 
по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 11,375 тис. гривень та 
відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку).  

 При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 11,375 тис. гривень. 

5. Здійснити передачу бюджетних призначень: 
5.1. Зменшити бюджетні призначення, передбачені управлінню 

міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) на реалізацію 
заходів регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази 
Швейцарсько-Українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" 
DESPRO на 2014-2017 роки в сумі 100,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенції з обласного 
бюджету Долинському районному бюджету по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) на виконання заходів зазначеної програми для співфінансування 
проекту з водопостачання села Оболоня Долинського району. 

5.2. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту охорони 
здоров`я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я" в сумі 42,3 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 7618390 "Медична 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" для надання субвенції з 
обласного бюджету: міському бюджету м. Івано-Франківська в сумі 24,4 тис. 
гривень та Снятинському районному бюджету в сумі 17,9 тис. гривень. 

5.3. Зменшити бюджетні призначення управлінню спорту 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 1315061 "Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" на суму 6600,0 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації 
за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції місцевим бюджетам" для надання 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на встановлення 
спортивних майданчиків зі штучним покриттям згідно з додатком 5: 

5.4. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
7618650 "Придбання ангіографічного обладнання" на суму 5320,1 тис. гривень 
та відповідно збільшити їх департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована медична допомога населенню". 

6. Затвердити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 
2017 рік, а саме: зменшити обсяг субвенції Городенківському районному 
бюджету на суму 20,0 тис. гривень, Болехівському міському бюджету на суму 
9,6 тис. гривень, збільшити обсяг субвенції Бурштинському міському бюджету на 
суму 20,0 тис. гривень, Івано-Франківському міському бюджету на суму 9,6 тис. 
гривень.  



7. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) внести 
відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів 
обласного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук). 

 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 

 



Додаток 1 
до рішення обласної ради 
від 10.03.2017. № 436-13/2017 

 
РОЗПОДІЛ  

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення повторного голосування з перших виборів депутатів 
сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад  

8 січня 2017 року та на виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 

 
(тис. грн.) 

Найменування регіону 
та позачергових місцевих 

виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення 
повторного голосування 
перших виборів депутатів 
сільських, селищних рад 

об’єднаних 
територіальних громад 

8 січня 2017 року 

Обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виготовлення 
органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки і проведення 

повторного голосування перших 
виборів депутатів сільських, селищних 
рад об’єднаних територіальних громад 

1 і 8 січня 2017 року 

Івано-Франківська область – 
усього 133,0 1,9 

у тому числі:   
Галицькому районному 
бюджету 
на перші вибори депутатів 
Більшівцівської селищної ради 
Більшівцівської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади  
(Більшівцівська селищна 
рада Галицького району) 

47,0 0,2 

Долинському районному 
бюджету 
на перші вибори депутатів 
Витвицької сільської ради 
Витвицької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади  
(Витвицька сільська рада 
Долинського району) 

43,0 1,5 

Коломийському районному 
бюджету 
на перші вибори депутатів 
Матеївецької сільської ради 
Матеївецької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади  
(Матеївецька сільська рада 
Коломийського району) 

43,0 0,2 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 10.03.2017. № 436-13/2017 

 
РОЗПОДІЛ 

частини вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, 
який склався станом на 01.01.2017 року 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

 Всього: 15 925,34392 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
10 780,34392 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в с. Торговиця 
Коломийського району Івано-Франківської області  101,765 

4716310 Реконструкція дитячого садка в смт. Єзупіль по вул. Степана 
Бандери Тисменицького району Івано-Франківської області  

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у Бурштинській гімназії 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт адмінприміщення сільської ради в с.Нові 
Кривотули Тисменицького району 

50,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у Вигодській 
міській лікарні смт. Вигода Долинського району  

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в приміщеннях 
Заболотівської районної лікарні Снятинського району  

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Русів Снятинського району (в тому числі 
виготовлення ПКД)  

300,0 

4716310 
Реконструкція дитячого садка на 280 місць під дитячий садок 
на 120 місць та спальний корпус на 80 місць для дівчаток 
школи-інтернату в с-щі Гвіздець Коломийського району 

400,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
м. Косів  

250,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Старий 
Лисець Тисменицького району 

130,0 

4716310 
Капітальний ремонт, влаштування (будівництво тротуарних 
доріжок та впорядкування парку) центральної частини селища 
Єзупіль Тисменицького району 

300,0 

4716310 
Капітальний ремонт (встановлення вікон) в новому корпусі 
Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Красна Надвірнянського 
району 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Рожнівського навчально-
виховного комплексу "Гуцульщина" ім. Ф. Погребенника 
НАУКМА Косівської районної ради 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху лікарської амбулаторії в 
с. Кропивник Калуського району 

100,0 

4716310 
Добудова незавершеного будівництва загальноосвітньої 
школи в смт. Солотвин Богородчанського району (корпус № 3, 
нове будівництво) 

3,0 

4716310 
Будівництво народного дому з глядацьким залом на  
200 місць, с. Белелуя Снятинського району 

1000,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень клініко-діагностичної 
лабораторії Снятинської центральної районної лікарні  

550,0 

4716310 
Загальноосвітня школа I-III ступенів у с. Княжолука 
Долинського району Івано-Франківської області. I Черга 
будівництва. Коригування кошторисів у ціни 2016 року  

50,0 

4716310 
Будівництво дитячого дошкільного закладу в с. Гринява 
Верховинського району Івано-Франківської області 3,0 

4716310 
Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального 
корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського 
району Івано-Франківської області 

3,0 



 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

4716310 
Нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в 
смт. Верховина Івано-Франківської області 

3,0 

4716310 
Нове будівництво обласного перинатального центру з 
добудовою незавершеного будівництва поліклініки по  
вул. Федьковича, 91 в м. Івано-Франківську 

3,0 

4716310 
Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в 
с. Комарів Галицького району 

150,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Дубівці Галицького 
району 

150,0 

4716310 
Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) 
по вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин Коломийського 
району під дитячий садок 

3,0 

4716310 

Реконструкція Черченського обласного навчально-
реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради з 
добудовою корпусу в с. Черче Рогатинського району Івано-
Франківської області 

700,0 

4716310 
Добудова 2-х класів для Новицького НВК Калуського району 
Івано-Франківської області. Нове будівництво 

430,0 

4716310 
Реконструкція з добудовою дитячого садка по вул. Січових 
Стрільців, 34 в с-щі Лисець Тисменицького району 

50,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Польова у 
с. Клузів Тисменицького району 

10,0 

4716310 
Будівництво дитячого садка загального типу на 50 місць в 
с. Черніїв Тисменицького району 

118,37500 

4716310 
Виготовлення і коректура  проектно-кошторисної документації 
та витрати, пов’язані із введенням об’єктів в експлуатацію, 
поновленням технічних умов на об’єкти будівництва тощо 

210,0 

4716650 
Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сівка по 
вул. Залізнична в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

2,0 

4716310 
Реконструкція навчального корпусу музичного училища на 
вул. Січових Стрільців, 44 Б в м. Івано-Франківську. Добудова 
актової зали з навчальними приміщеннями 

2,0 

4716310 

Нове будівництво навчального корпусу та спортивного залу 
Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на вул. 16 липня в 
смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

3,0 

4716310 
Добудова незавершеного будівництвом головного корпусу  
центральної районної лікарні на вул. Н. Вівчаренко в м. Галичі 
Івано-Франківської області 

3000,0 

4716310 
Капітальний ремонт хіміотерапевтичного відділення КЗ 
"Прикарпатський клінічний онкологічний центр" 

1000,0 

4716310 

Станковецький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний 
заклад" с. Станківці Долинського району Івано-Франківської 
області (коригування кошторисної частини) 
(в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

180,0 

4718050 

Оплата інфляційних витрат та судового збору по наступних 
об’єктах: 
– капітальний ремонт приміщення на бульварі  
Л. Українки, 47 в м. Коломиї; 
–  капітальний ремонт територіального об'єднання 
"Українське товариство охорони глухих" на вул. Чорновола, 
25, в м. Коломия Івано-Франківської області; 
– капітальний ремонт північного та західного фасадів музею 
історії м. Коломиї на вул. Шухевича, 80 в м. Коломия, Івано-
Франківської області. 

225,20392 

4718050 
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (з 
басейном) "Світанок" в смт. Брошнів-Осада Рожнятівського 
району 

400,0 



 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

 Департамент охорони здоров`я облдержадміністрації 1000,0 

1412030 
Придбання медичного обладнання для КЗ "Івано-
Франківський обласний госпіталь ветеранів війни",  
по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия 

1000,0 

 Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 499,0 

1018370 

Надання субвенції з обласного бюджету державному бюджету 
для Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника на виконання заходів Програми розвитку 
освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (для зміцнення 
матеріально-технічної бази) 

300,0 

1011110 
Здійснення поточних видатків для Брошнівського 
професійного лісопромислового ліцею 

199,0 

 Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 130,0 

1513102 
Виконання робіт з облаштування доріжок з твердим 
покриттям для пересування інвалідів-колясочників у 
Снятинському психоневрологічному інтернаті  

130,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 3516,0 
 Богородчанський районний бюджет 800,0 

7618800 
Облаштування дитячого ігрового та спортивного майданчика 
в с. Жураки Богородчанського району  

200,0 

7618800 
Капітальний ремонт дитячого садка в с. Грабовець 
Богородчанського району 

400,0 

7618800 
Капітальний ремонт Грабовецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Богородчанського району 

100,0 

7618800 
Капітальний ремонт огорожі Старунського НВК 
Богородчанського району 

50,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Ластівецького НВК 
Богородчанського району 

50,0 

 Верховинський районний бюджет 600,0 

7618800 
Капітальний ремонт котельні Верховинської ЦРЛ з 
облаштуванням піднавісу для зберігання дров 

300,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Красноїллівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Верховинського району 

150,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в Голошинській 
загальноосвітній школі І ступенів  Верховинського району 

20,0 

7618800 Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в Довгопільській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Верховинського району  

60,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в навчально-
виховному  комплексі села  Яблуниця Верховинського району  

60,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в дошкільному 
навчальному  закладі  села Черемошна Верховинського 
району 

10,0 

 Городенківський районний бюджет 300,0 

7618800 
Капітальний ремонт дахів приміщень школи с. Ясенів Пільний 
Городенківського району  

100,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Корнів 
Городенківського району  

200,0 

 Долинський районний бюджет 65,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщень Церківнянської ЗОШ  
І-ІІ ступенів 

15,0 

7618800 
Придбання медичного обладнання для фізіотерапевтичного 
кабінету Долинської ЦРЛ 

30,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази ФАПу в с.Оболоня 
Долинського району (придбання дверей – 10,0 тис. грн., 
придбання медичного обладнання – 10,0 тис. грн.) 

20,0 

 Косівський районний бюджет 461,0 
7618800 Капітальний ремонт Косівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 200,0 



 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

7618800 
Влаштування спортивного майданчика з штучним покриттям в 
с.Шепіт участок Підкородистий с. Шепіт Косівського району  

60,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Черганівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Косівського району 76,0 

7618800 Капітальний ремонт пам`ятника Т. Шевченку в с. Тюдів 
Косівського району 

125,0 

 Рожнятівський районний бюджет 100,0 

7618800 Придбання крісел для сільського клубу с. Ясеновець 
Рожнятівського району (загальний фонд) 

100,0 

 Снятинський районний бюджет 240,0 

7618800 
Придбання крісел для Будинку культури с. Стецева 
Снятинського району (загальний фонд) 

140,0 

7618800 
Капітальний ремонт Прутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. В. Самійленка Снятинського району  

100,0 

 Тисменицький районний бюджет 280,0 

7618800 
Благоустрій території цвинтаря в с. Чорнолізці Тисменицького 
району (загальний фонд) 

190,0 

7618800 
Влаштування дитячого майданчика в с. Марківці 
Тисменицького району  

90,0 

 Тлумацький районний бюджет 90,0 
7618800 Капітальний ремонт клубу в с.Підвербці Тлумацького району 90,0 

 Болехівський міський бюджет 180,0 
7618800 Капітальний ремонт Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2  100,0 

7618800 
Буріння водозабірної свердловини в с. Тисів Болехівської 
міської ради 

80,0 

 Яремчанський міський бюджет 250,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Микуличинської  
ЗОШ І-ІІІ ст. Яремчанської міської ради 

250,0 

 
Бюджет Більшівцівської об’єднаної територіальної 

громади 100,0 

7618800 
Облаштування Співочого поля (проект на крісла та доріжки) в 
смт. Більшівці Більшівцівської ОТГ Галицького району  

100,0 

 Бюджет Космацької об’єднаної територіальної громади 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення Брустурівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Космацької об'єднаної територіальної громади 
Косівського району  

50,0 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 
 



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 10.03.2017. № 436-13/2017 

 
Спрямування частини залишку коштів спеціального фонду обласного 

бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

 Всього: 3 800,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
2 900,0 

4716310 
Капітальний ремонт відділення радіології КЗ "Прикарпатський 
клінічний онкологічний центр" 

1 000,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення для комп`ютерного 
томографа на першому поверсі лікувального корпусу № 2 
Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні по 
вул. Коновальця 132 в м. Івано-Франківську 

800,0 

4716310 
Виготовлення і коректура  проектно-кошторисної документації 
та витрати, пов’язані із введенням об’єктів в експлуатацію, 
поновленням технічних умов на об’єкти будівництва тощо 

400,0 

4716310 
Будівництво Яремчанської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 (мікрорайон Дора) 

400,0 

4716310 
Капітальний ремонт музею мистецтв "Прикарпаття" в  
м. Івано-Франківську 

300,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 900,0 

1011040 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Солотвинської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Івано-Франківської обласної ради 

400,0 

1011090 

Івано-Франківський обласний державний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді (капітальний ремонт  дитячої 
турбази "Карпати" – 250,0 тис. гривень, капітальний ремонт 
спортивно-оздоровчого центру міжнародного співробітництва 
дітей та юнацтва в с. Рибне Тисменицького району – 
250,0 тис. гривень)  

500,0 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 
 
 
 



Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 10.03.2017. № 436-13/2017 

 
Розподіл переданих до загального фонду обласного бюджету залишків 

коштів спеціального фонду обласного бюджету, які склалися на  
01.01.2017 року за рахунок екологічного податку 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

 Всього: 33 100,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
14 252,0 

4716310 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по  
вул. Т. Г. Шевченка в с. Клузів Тисменицького району 

240,0 

4716310 
Капітальний ремонт Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Рогатинського району 

50,0 

4716310 Капітальний ремонт водопостачання в Чесниківському НВК 
Рогатинського району 

35,0 

4716310 Капітальний ремонт Липецького НВК Рогатинського району 50,0 

4716310 Капітальний ремонт Добринівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Рогатинського району 

50,0 

4716310 
Капітальний ремонт Пуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Рогатинського району 

35,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рогатинської районної школи естетичного 
виховання учнів  

40,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Росільна 
Богородчанського району Івано-Франківської області 

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт Хмелівського НВК Богородчанського 
району Івано-Франківської області 

150,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ЗОШ І-ІІ ступенів 
в с. Космач Богородчанського району 

150,0 

4716310 
Капітальний ремонт Солотвинського будинку культури 
Богородчанського району 

100,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж на присілку Підобіч в  
с-щі Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво) 

47,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж на вул. О. Довбуша та 
вул. В. Чорновола в с-щі Верховина (нове будівництво) 

73,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж на вул. І. Скульського – 
Артема в селищі Верховина Івано-Франківської області (нове 
будівництво) 

490,0 

4716310 
Модернізація водопостачання правобережної частини 
смт. Верховина (нове будівництво) 

63,0 

4716310 
Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. І. Франка в 
смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської 
області 

600,0 

4716310 
Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Жаб’євська в 
смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської 
області 

977,0 

4716310 
Будівництво водопроводу діаметром 110 мм та діаметром 
50 мм по вул. 400-річчя в м. Надвірна 

240,0 

4716310 
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Федьковича – 
Прикарпатська в м. Надвірна  240,0 

4716310 Капітальний ремонт приміщення Залуквянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Галицького району 

300,0 

4716310 
Нове будівництво. Водопровідна насосна станція в с. Комарів 
Галицького району 

350,0 

4716310 
Капітальний ремонт Брошнівської міської лікарні 
Рожнятівського району 

810,0 

 



КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

4716310 
Капітальний ремонт даху Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 1 в м. Надвірна Івано-Франківської області 

500,0 

4716310 
Реконструкція дитячого садка на 280 місць під дитячий садок 
на 120 місць та спальний корпус на 80 місць для дівчаток 
школи-інтернату в с-щі Гвіздець Коломийського району 

3100,0 

4716310 
Капітальний ремонт системи опалення дитячого садка 
"Дзвіночок" в с. Дзвиняч Богородчанського району Івано-
Франківської області. Влаштуваня модульної котельні 

1400,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 м. Івано-
Франківська 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 
ім. Т.Г. Шевченка в м. Коломиї 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівської ДЮСШ Рожнятівського 
району 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт Коломийської районної інфекційної 
лікарні  

400,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху Чернятинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городенківського району  

800,0 

4716310 
Реконструкція системи опалення, вентиляції та мереж 
електропостачання Народного дому в м. Болехові Івано-
Франківської області  

400,0 

4716310 
Будівництво народного дому з глядацьким залом на 200 місць 
в с. Белелуя Снятинського району  

1000,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в Долинській 
спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ ступенів в м. Долині 
Долинської районної ради 

250,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень районного будинку культури 
відділу культури Калуської РДА 

300,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень Новомартинівського НВК 
Галицького району 

62,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Станькова 
Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Калуського району Івано-Франківської області  

250,0 

 Управління спорту облдержадміністрації 6000,0 

1315061 

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 2017-2021 роки (облаштування 
багатофункціональних спортивних майданчиків із 
синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням) 

6000,0 

 Обласна рада 4000,0 

0118600 
Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської 
обласної ради на 2016-2018 роки (придбання автобуса) 

4000,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 50,0 

1011100 
Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту 
приміщення Отинійського професійного ліцею енергетичних 
технологій  

50,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 8798,0 
 Богородчанський районний бюджет 722,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Саджавської ЗОШ  
І-ІІІ ст. Богородчанського району  

20,0 

7618800 
Завершення капітального ремонту (заміни вікон) 
Горохолинської ЗОШ І ст. Богородчанського району 

35,0 

7618800 
Заміна вікон в Солотвинському будинку дитячої та юнацької 
творчості в с-щі Солотвин  60,0 

7618800 Заміна вікон в Старунському НВК Богородчанського району 60,0 

7618800 
Встановлення твердопаливного котла Раковецького НВК 
Богородчанського району  65,0 

7618800 Капітальний ремонт покрівлі даху Підгірської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Богородчанського району 

330,0 

7618800 
Заміна вікон в Солотвинському ДНЗ "Дзвіночок" с-ще 
Солотвин Богородчанського району 

32,0 



 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

7618800 
Поточний ремонт вул. Франка в с. Міжгір’я Богородчанського 
району 

120,0 

 Галицький районний бюджет 280,0 

7618800 
Капітальний ремонт пішохідної доріжки на вулиці Галицькій в 
с. Тустань Галицького району (в т. ч. виготовлення ПКД)  

60,0 

7618800 
Капітальний ремонт Задністрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Галицького району 40,0 

7618800 Встановлення вуличного освітлення на вул. Галицька в 
м. Галич 

100,0 

7618800 
Поточний ремонт системи опалення приміщення Сапогівської 
сільської ради с. Сапогів Галицького району Івано-
Франківської області 

40,0 

7618800 
Реконструкція вуличного електроосвітлення вул. Чорноти в 
м. Галичі 

40,0 

 Долинський районний бюджет 598,0 

7618800 
Придбання обладнання для Долинської центральної районної 
лікарні 

200,0 

7618800 
Придбання шкільних меблів в Долинську спеціалізовану 
школу-інтернат м. Долина 

100,0 

7618800 
Ремонт підлоги спортивного залу школи в с. Оболоня 
Долинського району та придбання спортивного інвентаря  
 

100,0 

7618800 
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Капітальний ремонт будівлі "Центр спадщини Вигодської 
вузькоколійки" 

48,0 

7618800 
Реконструкція вуличного освітлення на основі LED-технологій 
в с. Рахиня Долинського району 

150,0 

 Калуський районний бюджет 200,0 

7618800 
Копанківській сільській раді для встановлення вуличного 
освітлення в с. Копанки Калуського району  

100,0 

7618800 
Голинській сільській раді для встановлення вуличного 
освітлення в с. Голинь Калуського району  

100,0 

 Коломийський районний бюджет 1624,0 

7618800 
Придбання системи ультразвукової медичної діагностичної 
LOGIQ F6 для Коломийської центральної районної лікарні 

1000,0 

7618800 
Заміна вікон у ФАПі та бібліотеці с. Жукотин Коломийського 
району (загальний фонд) 

25,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у Лісківському НВК "ЗОШ  
I-II ступенів - ДНЗ" Коломийського району  

100,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Ліснослобідської ЗОШ 
І-ІІ ст. Коломийського району  

25,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в с. Виноград та Нижня 
Велесниця Коломийського району  

120,0 

7618800 
Придбання будівельних матеріалів для виконання ремонтних 
робіт в приміщенні клубу с. Угорники Коломийського району  

80,0 

7618800 
Облаштування спортивного майданчика в с. Баб'янка 
Струпківської сільської ради Коломийського району 
(загальний фонд) 

50,0 

7618800 
Придбання приладу для визначення мутності бактеріологічної 
суспензії по Макфарланду для бактеріологічної лабораторії 
Коломийської ЦРЛ м. Коломия 

24,0 

7618800 
Поточний ремонт отоларингологічного відділення 
Коломийської ЦРЛ 

100,0 

7618800 
Поточний  ремонт Коломийської ЦРЛ (Коломийська дитяча 
лікарня) 

100,0 

 Косівський районний бюджет 1190,0 

7618800 
Реконструкція з добудовою санвузла та гардеробу в ДНЗ 
"Сонечко" с. Рожнів Косівського району  

150,0 

7618800 
Капітальний ремонт пішохідного переходу між вул. Франка та 
Ярослава Мудрого в м. Косів 

170,0 



 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

7618800 Ремонт будинку культури в с. Яворів Косівського району  180,0 

7618800 
Реконструкція ДНЗ "Дзвіночок" по вул. Українська № 194 в 
с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської області 

400,0 

7618800 Ремонт будинку культури в с. Уторопи Косівського району 120,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури с. Микитинці 
Косівського району  

170,0 

 Надвірнянський районний бюджет 330,0 

7618800 

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів з будівництвом корпусу на  
14 учбових класів, котельні та адміністративних приміщень в 
с. Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

330,0 

 Рожнятівський районний бюджет 500,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в с. Вербівка 
Рожнятівського району 

100,0 

7618800 
Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 
с. Ясень Рожнятівського району  

150,0 

7618800 
Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 
с. Нижній Струтинь Рожнятівського району  

100,0 

7618800 
Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 
смт. Перегінське Рожнятівського району 

150,0 

 Снятинський районний бюджет 500,0 

7618800 
Реконструкція системи теплопостачання спортивного 
комплексу в м. Снятин (в т. ч. виготовлення ПКД)  

400,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в с. Задубрівці 
Снятинського району  

100,0 

 Тисменицький районний бюджет 555,0 

7618800 
Реконструкція вуличного освітлення в селі Хом'яківка 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

255,0 

7618800 Встановлення водогону по вулиці Франка в м. Тисмениця  300,0 
 Тлумацький районний бюджет 350,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в початковій школі села Луг 
Тлумацького району  

20,0 

7618800 
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Делева 
Тлумацького району 

20,0 

7618800 
Влаштування дитячого спортмайданчика в с. Будзин 
Тлумацького району (капітальний ремонт) 

50,0 

7618800 
Влаштування дитячого майданчика ДНЗ в с. Олеша 
Тлумацького району 

80,0 

7618800 Капітальний ремонт даху НВК в с. Долина Тлумацького 
району 

40,0 

7618800 
Капітальний ремонт огорожі кладовища в с. Озеряни 
Тлумацького району 

40,0 

7618800 Капітальний ремонт клубу в с. Жуків Тлумацького району  100,0 
 Коломийський міський бюджет 100,0 

7618800 Ремонт класу в Коломийській ЗОШ І-ІІ ст. ім. Сергія Лисенка 
м. Коломия 

50,0 

7618800 Ремонт кухні у ДНЗ "Сонечко" м. Коломия 50,0 
 Івано-Франківський міський бюджет 100,0 

7618800 Ремонті роботи по вул. Вітовського (поруч зі сквером 
Міцкевича) під дитячий простір в м. Івано-Франківську 

100,0 

 Болехівський міський бюджет 148,0 

7618800 
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та площадок 
Гузіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

148,0 

 Яремчанський міський бюджет 600,0 

7618800 
Капітальний ремонт діагностичного корпусу Яремчанської 
центральної міської лікарні  

500,0 

 
 



КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів Сума, 
тис. грн. 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Ворохтянської ЗОШ  
І-ІІІ ст. с-ща Ворохта Яремчанської міської ради 

100,0 

 
Бюджет Печеніжинської об’єднаної територіальної 

громади 50,0 

7618800 Зміцнення матеріально-технічної бази Малоключівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Печеніжинської селищної ОТГ 

50,0 

 Бюджет Тлумацької об’єднаної територіальної громади 481,0 

7618800 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі) у приміщенні Народного дому, Народного 
історично-краєзнавчого музею та спортивної зали на території 
с. Бортники Тлумацької ОТГ 

56,0 

7618800 
Покращення матеріально-технічної бази Бортниківського НВК 
в с. Бортники Тлумацької ОТГ 

25,0 

7618800 
Реконструкція та відновлення вуличного освітлення 
с. Прибилів Тлумацької ОТГ 

50,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна системи опалення) в 
Пужниківському НВК (ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ) Тлумацького району 

350,0 

 Бюджет Витвицької об’єднаної територіальної громади 190,0 

7618800 
Утеплення фасаду Церківнянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

150,0 

7618800 
Придбання музичної апаратури та сценічних костюмів для 
потреб клубу с. Слобода-Болехівська Витвицької ОТГ  

25,0 

7618800 
Придбання меблів для дітей старшого дошкільного віку 
Церківнянська ЗОШ І-ІІ ст. с. Витвиця Долинський район  15,0 

 Бюджет Матеївецької об’єднаної територіальної громади 280,0 

7618800 
Придбання комп'ютерної техніки для Дебеславцівської ЗОШ  
І-ІІ ст. Матеївецької ОТГ Коломийського району  85,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в селах Дебеславці, 
Ганнів, Пилипи, Кропивище, Залуччя Матеївецької ОТГ 
Коломийського району  

195,0 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 



Додаток 5 
до рішення обласної ради 
від 10.03.2017. № 436-13/2017 

 
Спрямування субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям 
 

Назва бюджету Назва населеного пункту, сума 
Богородчанський 
районний бюджет с. Бабче – 600,0 тис. гривень. 

Верховинський районний 
бюджет с. Пробійнівка – 600,0 тис. гривень. 

Долинський районний 
бюджет с. Рахиня – 600,0 тис. гривень. 

Коломийський районний 
бюджет с. Підгайчики – 600,0 тис. гривень. 

Надвірнянський 
районний бюджет с. Черник – 600,0 тис. гривень. 

Рогатинський районний 
бюджет с. Пуків – 600,0 тис. гривень. 

Снятинський районний 
бюджет с. Вовчківці – 600,0 тис. гривень. 

Тисменицький районний 
бюджет 

– с. Драгомирчани – 600,0 тис. гривень; 
– с. Павлівка – 600,0 тис. гривень. 

Івано-Франківський 
міський бюджет 

м. Івано-Франківськ, вул. Витвицького (сквер 
"Первоцвіт") – 600,0 тис. гривень. 

Бюджет Матеївецької 
ОТГ с. Дебеславці – 600,0 тис. гривень. 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 


