
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(П'ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 
від 12.05.2017. № 512-15/2017 
м. Калуш 
 
 
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 22.03.2017 р. № 39, від 24.03.2017 р. № 40, від 06.04.2017 р. 
№ 41, від 03.05.2017 р. № 42 та  від 12.05.2017 р. № 43, обласна рада 

вирішила: 

1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 
1.1. Загального фонду: 
– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41037000 

на: 
підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, міських голів 30 квітня 2017 року в сумі 211,8 тис. гривень та на 
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців 
та іменних запрошень в сумі 1,4 тис. гривень і спрямувати їх як субвенції 
Тлумацькому районному бюджету для проведення перших виборів депутатів 
Олешанської сільської ради Олешанської сільської об’єднаної територіальної 
громади та Олешанського сільського голови; 

підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 30 квітня 2017 року 
в сумі 90,2 тис. гривень та на виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень в сумі 0,2 тис. гривень 
і спрямувати їх як субвенції Тисменицькому районному бюджету для 
проведення позачергових виборів Добровлянського сільського голови. 

– субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету за КБКД 41035000 
"Інші субвенції" в сумі 200,0 тис. гривень та спрямувати її управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації за КПКВКМБ 2414030 
"Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" 
на виконання регіональної цільової програми "Культура Івано-Франківщини" на 
2016-2020 рокий; 

– субвенцію з Загвіздянського сільського бюджету Тисменицького району в 
сумі 80,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (для служби 



автомобільних доріг в області) за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг" для поточного ремонту автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення Івано-Франківськ – Стрий – Лисець (вулиця 
Липова-Осада). 

1.2. Спеціального фонду: 
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 
41034500 в сумі 46 184,0 тис. гривень; 

– субвенцію з Рожнятівського селищного бюджету Рожнятівського району 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" в сумі 10,0 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716650 
"Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для капітального ремонту 
дорожнього покриття на вул. Січових Стрільців від будинку № 1 до будинку 
№ 127 в смт. Рожнятів Івано-Франківської області; 

– субвенцію з бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського району в сумі 100,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716310 
"Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для капітального 
ремонту даху будівлі ЗОШ I-II ступенів в с. Станькова Верхнянської об’єднаної 
територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області; 

– субвенцію з Вигодського селищного бюджету Долинського району в сумі 
50,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) 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" для Вигодського 
навчально-реабілітаційного центру для організації пілотного в Україні проекту з 
інклюзивного навчання дітей зі складними (множинними) порушеннями на 
придбання обладнання для соціальної спеціально оснащеної архдоступної 
квартири в сумі 50,0 тис. гривень; 

– субвенцію з Бовшівського сільського бюджету Галицького району в сумі 
2 000,0 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 добудови незавершеного будівництва 
головного корпусу центральної районної лікарні на вул. Н. Вівчаренко в 
м. Галичі; 

– субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 200,0 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 вул. Польової  в м. Івано-Франківську; 

– субвенцію з Мостищенського сільського бюджету Калуського району в 
сумі 58,654 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 капітального ремонту вуличного 
освітлення в с. Мостище Калуського району. 



2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету на 
суму 900 000,0 тис. гривень за КБКД 19020000 "Надходження для фінансового 
забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу IV "Прикінцеві 
та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та спрямувати їх 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (для служби 
автомобільних доріг в області) за КПКВКМБ 4716680 "Здійснення заходів в 
рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального 
користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у 
м. Києві". 

Обласній державній адміністрації погодити з постійними комісіями 
обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління 
комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань 
розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-
комунального господарства і з питань бюджету, фінансів та податків перелік 
об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення 
здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в 
Івано-Франківській області. 

3. Спрямувати: 
3.1. Вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету, який 

склався на 01.01.2017 року, в сумі 5 330,0 тис. гривень згідно з додатком 1, а 
саме: 

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) –  500,0 тис. гривень; 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 4 130,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4 130,0 тис. гривень; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації – 700,0 тис. гривень для 
надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 15,0 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 685,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 685,0 тис. гривень. 

3.2. Залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався 
станом на 01.01.2017 року, в сумі 2 880,0 тис. гривень згідно з додатком 2, а 
саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 1 480,0 тис. гривень; 

– обласній раді по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 1 000,0 тис. 
гривень; 

– управлінню спорту облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 400,0 тис. гривень. 

4. Передати залишок 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 24 361,0 тис. гривень 
та спрямувати його згідно з додатком 3, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 21 911,0 тис. гривень. 



При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 21 911,0 тис. гривень. 

– управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) – 250,0 тис. гривень; 

– обласній раді – 1 500,0 тис. гривень, з них по загальному фонду (видатки 
споживання) – 745,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 
755,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 755,0 тис. гривень. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації – 700,0 тис. гривень  для 
надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 500,0 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 200,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі  200,0 тис. гривень. 

5. Затвердити: 
– розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
в сумі 17 733,5 тис. гривень між місцевими бюджетами згідно з додатком 4; 

– перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот між 
місцевими бюджетами згідно з додатком 5; 

– розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 
1 559,3 тис. гривень між місцевими бюджетами згідно з додатком 6; 

– перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 
та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
а саме: зменшити обсяг субвенції Богородчанському районному бюджету в сумі 
12 000,0 тис. гривень та відповідно збільшити її обсяг Рожнятівському 
районному бюджету в сумі 12 000,0 тис. гривень; 

– перерозподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, а саме: зменшити обсяг 
субвенції Тисменицькому районному бюджету в сумі 9,0 тис. гривень та 
відповідно збільшити її обсяг Бурштинському міському бюджету в сумі 9,0 тис. 
гривень. 

6. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету: 
1) департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі 5,0 тис. 

гривень для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська 
(вул. Горбачевського, 9/8) Савці Л. В. на перевезення з Російської Федерації 
тіла померлого чоловіка Савки В. І. (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 17.03.2017 року № 132/195-р); 

2) як субвенцію місцевим бюджетам: 
Верховинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень  для надання 

допомоги мешканці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 4 січня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 24.03.2017 року 
№ 153/233-р); 

Надвірнянському районному бюджету в сумі 20,0 тис. гривень, а саме: 



– для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району 
Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 
2017 року – 10,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та обласної 
ради від 17.03.2017 року № 131/194-р); 

– для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району 
Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
8 січня 2017 року – 10,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 17.03.2017 року № 130/193-р). 

7. Здійснити передачу бюджетних призначень: 
7.1. Зменшити бюджетні призначення, передбачені управлінню 

міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на реалізацію 
заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області 
на 2016-2020 роки на суму 15,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 для 
надання субвенції з обласного бюджету Верховинському районному бюджету 
по загальному фонду (видатки споживання) для оплати витрат, пов’язаних з 
будівництвом Карпатського інформаційно-туристичного центру "Чорногора" в 
селищі Верховина. 

7.2. Зменшити бюджетні призначення, передбачені обласній раді по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0118600 "Програма 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 
роки" на суму 58,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх управлінню спорту 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) по КПКВКМБ 
1315011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту". 

7.3. Зменшити бюджетні призначення, передбачені службі у справах дітей 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) на реалізацію 
заходів регіональної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки, за 
КПКВКМБ 2013112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту" на суму 500,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту 
фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 
КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенцій з обласного 
бюджету: 

– Богородчанському районному бюджету – 250,0 тис. гривень для 
придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, Кравціву Андрію Михайловичу, 13.12.1997 р.н., та 
Кравціву Сергію Михайловичу, 29.09.1994 р.н., жителям Богородчанського 
району; 

– Рожнятівському районному бюджету – 250,0 тис. гривень для придбання 
житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
Свириду Миколі Михайловичу, 18.05.1994 р.н., жителю Рожнятівського району. 

8. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716650 
"Утримання та розвиток інфраструктури доріг" на виконання заходів 
регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 
року, а саме, зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 1400,0 тис. гривень. 



9. Внести зміни до рішення обласної ради від 10.03.2017 № 436-13/2017 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік": 

1) в абзаці 9 пункту 1.2 назву об’єкта "Зовнішня побутова каналізація в 
с. Угринів Тисменицького району" замінити на "Зовнішня побутова каналізація. 
Вул. Незалежності № 1 – № 372 с. Угринів, вул. Світла-Карпатська, Івасюка 
с. Клузів Тисменицького району Івано-Франківської області (нове будівництво)"; 

2) у додатку 4: 
по головному розпоряднику коштів "департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації":  

– вилучити позиції: 
"4716310 Будівництво водопровідних мереж на присілку Підобіч в  

с-щі Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво) – 47,0 тис. 
гривень"; 

"4716310 Будівництво водопровідних мереж на вул. О. Довбуша та  
вул. В. Чорновола в с-щі Верховина (нове будівництво) – 73,0 тис. гривень"; 

– у позиціях: 
"4716310 Будівництво водопровідних мереж на вул. І. Скульського-Артема 

в  с-щі Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво)" цифри "490,0" 
замінити цифрами "433,0" ; 

"4716310 Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. І. Франка в 
смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської області"  цифри 
"600,0" замінити цифрами "777,0". 

3) у додатку 4 кошти, передбачені як субвенція з обласного бюджету 
бюджету Тлумацької об’єднаної територіальної громади на покращення 
матеріально-технічної бази Бортниківського НВК в с. Бортники Тлумацького 
району в сумі 25,0 тис. гривень, спрямувати по спеціальному фонду; 

у абзаці 9 пункту 3 цифри "947" замінити цифрами "922", цифри "7851" 
замінити цифрами "7876"; 

у абзаці 10 пункту 3 цифри "7851" замінити цифрами "7876"; 
4) у додатку 4 по розпоряднику коштів "Коломийський міський бюджет": 
назву об`єкта "Ремонт класу в Коломийській ЗОШ І-ІІ ст. ім. Сергія Лисенка 

м. Коломия" замінити на "Ремонт класу в Коломийській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
ім. Сергія Лисенка по вул. М. Заньковецької, 11 в м. Коломиї"; 

назву об`єкта "Ремонт кухні у ДНЗ "Сонечко" м. Коломия" замінити на 
"Ремонт кухні Коломийського ДНЗ № 11 "Сонечко" по вул. Лисенка, 18а в 
м. Коломиї"; 

5) у додатку 4 по розпоряднику коштів "Галицький районний бюджет" назву 
об’єкта "Встановлення вуличного освітлення на вул. Галицька в м. Галич" 
замінити на "Встановлення вуличного освітлення на вулиці Львівська в 
м. Галичі"; 

6) у додатку 2 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації" назву об’єкта "Нове будівництво обласного 
перинатального центру з добудовою незавершеного будівництва поліклініки по 
вул. Федьковича, 91 в м. Івано-Франківську" замінити на "Нове будівництво 
обласного перинатального центру на вул. Федьковича, 91 в м. Івано-
Франківську". 

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



11. 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 12.05.2017. № 512-15/2017 

 
Спрямування вільного залишку коштів загального фонду обласного 

бюджету, який склався станом на 01.01.2017 р. 
 

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

 Всього: 5 330,0 
 в тому числі:  

 Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 500,0 

2414030 
Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" 
на 2016-2020 роки (Міжнародний етнокультурний фестиваль 
країн Карпатського Єврорегіону "Карпатський простір") 

500,0 

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
4 130,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень обсерваційного відділення 
Івано-Франківського міського клінічного пологового будинку 570,0 

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

130,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху спального корпусу № 1 
Снятинського психоневрологічного інтернату 

350,0 

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

840,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення Залуквянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Галицького району 

300,0 

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 

350,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення дитячого садка в 
с. Грабовець Богородчанського району 

185,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху будинку культури в с. Дзвиняч 
Богородчанського району 190,0 

4716310 
Капітальний ремонт системи опалення для ДНЗ "Дзвіночок" в 
с. Дзвиняч Богородчанського району. Влаштування модульної 
котельні. 

95,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення Кривецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Богородчанського району 

210,0 

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

50,0 

4716310 Капітальний ремонт Рожнятівської дитячої школи мистецтв 420,0 

4716310 
Капітальний ремонт пішохідних та проїжджих доріжок від 
вул. Д.Галицького до Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 
Болехівської міської ради 

100,0 

4716310 
Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ступенів 
№ 1 в м. Яремче 

340,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 700,0 
 Коломийський районний бюджет 100,0 

7618800 
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги Товмачик - Торговиця (в межах Голосківської сільської 
ради) Коломийського району 

100,0 

 Косівський районний бюджет 260,0 

7618800 
Придбання крісел для Будинку культури в с.Уторопи 
Косівського району 

60,0 

7618800 
Капітальний ремонт Будинку культури в с. Пістинь Косівського 
району 100,0 

7618800 Поточний ремонт Косівського відділення екстреної медичної 
допомоги  

15,0 



 

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

7618800 
Капітальний ремонт господарської будівлі ДНЗ (ясла-садок) 
"Полуничка" в с. Тюдів Косівського району 

35,0 

7618800 Капітальний ремонт гінекологічного відділення Косівської ЦРЛ 50,0 
 Снятинський районний бюджет 250,0 

4716310 Капітальний ремонт ФАПу в с. Олешків Снятинського району  250,0 
 Тлумацький районний бюджет 90,0 

7618800 
Капітальний ремонт Кутищенської лікарської амбулаторії 
Тлумацького району 

90,0 

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



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 12.05.2017. № 512-15/2017 

 
Спрямування залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, 

який склався станом на 01.01.2017 р. 
 

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

 Всього: 2 880,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
1 480,0 

4716310 
Загальноосвітня школа I-III ступенів у с. Княжолука 
Долинського району Івано-Франківської області. I черга 
будівництва.  

980,0 

4716310 
Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в 
с. Раковець Богородчанського району 

500,0 

 Обласна рада 1 000,0 

0117470 
Поповнення статутного фонду обігових коштів обласного 
комунального підприємства "Івано-Франківське обласне бюро 
технічної інвентаризації" 

1 000,0 

 Управління спорту облдержадміністрації 400,0 

1315062 
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості (Івано-Франківська 
обласна федерація футболу) 

400,0 

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

 
 



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 12.05.2017. № 512-15/2017 

 
 

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: 24 361,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
21 911,0 

4716650 
Регіональна програма будівництва, реконструкції та 
модернізації об`єктів дорожньо-транспортної інфраструктури 
Івано-Франківської області до 2020 року 

17 000,0 

4716650 
Капітальний ремонт доріг на території КЗ "Прикарпатський 
клінічний онкологічний центр" 

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 

300,0 

4716310 

Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах - пам`ятки 
архітектури місцевого значення будинку № 10 (1911 р.)  
ох. № 110148 (334-іф) на вул. Короля Данила в м. Івано-
Франківську 

500,0 

4716310 
Капітальний ремонт міжрегіонального центру соціально-
психологічної реабілітації дітей в с. Мединя Галицького 
району 

300,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. І. Франка в 
с. Гриньків Осмолодської сільської ради Івано-Франківської 
області 

600,0 

4716310 
Газифікація села Верхній Майдан Надвірнянського району 
Івано-Франківської області (І черга будівництва). Нове 
будівництво. Коригування кошторисної частини 

653,0 

4716310 
Реконструкція обласного драматичного театру імені Івана 
Франка в м. Івано-Франківську (І-ІІ черга будівництва) 

500,0 

4716310 
Проведення реставраційних робіт приміщень Народного дому 
"Просвіта" на вул. Грушевського, 18 в м. Івано-Франківську 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху спального корпусу № 1 
Снятинського психоневрологічного інтернату 500,0 

4716310 
Газифікація с. Космач Богородчанського району Івано-
Франківської області (розподільчі газопроводи). Нове 
будівництво. Коригування проекту (присілок Космачівка) 

558,0 

 Управління спорту облдержадміністрації 250,0 

1315053 
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості (ФСТ "Динамо") 

250,0 

 Обласна рада 1500,0 

018600 
Регіональна цільова програма забезпечення діяльності 
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради 
з експлуатації майна на 2017-2019 роки 

1 500,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 700,0 
 Городенківський районний бюджет 200,0 

7618800 Будівництво пам`ятника "Небесній Сотні" в м. Городенці 200,0 
 



 

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

 Івано-Франківський міський бюджет 500,0 

7618800 

Забезпечення розхідними та витратними матеріалами для 
проведення кардіохірургічних операцій та стентувань 
жителям Івано-Франківської області (для Івано-Франківської 
центральної міської клінічної лікарні) 

500,0 

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



Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 12.05.2017. № 512-15/2017 

 
Розподіл  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

 
(тис. грн.) 

Найменування місцевого бюджету Сума 

м. Івано-Франківськ 3158,7 

м. Болехів 230,5 

м. Бурштин 211,0 

м. Калуш 847,5 

м. Коломия 850,3 

м.Яремче 250,2 

Разом по містах обласного значення 5548,2 

Богородчанський 1169,3 

Верховинський 326,9 

Галицький 658,4 

Городенківський 515,2 

Долинський 870,7 

Калуський 719,7 

Коломийський 1686,9 

Косівський 1267,4 

Надвірнянський 1292,4 

Рогатинський 606,5 

Рожнятівський 840,4 

Снятинський 659,5 

Тисменицький 934,7 

Тлумацький 637,3 

Разом по районах 12185,3 

Всього по області 17733,5 

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



Додаток 5 
до рішення обласної ради 
від 12.05.2017. № 512-15/2017 

 
Перерозподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2017 рік 
 

(тис. грн.) 
Назва районного, міського бюджету Сума 

Богородчанський -5 000,0 

Галицький -20 000,0 

Городенківський 20 000,0 

Калуський 6 000,0 

Коломийський -6 000,0 

Косівський -5 000,0 

Надвірнянський -20 000,0 

Рогатинський -3 000,0 

Рожнятівський 31 000,0 

Тисменицький 15 000,0 

Тлумацький -8 000,0 

м. Болехів 2 000,0 

м. Бурштин 3 000,0 

м. Калуш -15 000,0 

м. Яремче 5 000,0 

Всього 0,0 

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



Додаток 6 
до рішення обласної ради 
від 12.05.2017. № 512-15/2017 

 
Розподіл 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

 
(тис. грн.) 

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці (місцевого бюджету) Сума 

м. Болехів 97,456 

м. Бурштин 24,364 

м. Івано-Франківськ 97,456 

м. Калуш 121,820 

м. Коломия 97,456 

Всього по  містах 438,552 

Верховинський  р-н 48,728 

Галицький  р-н 24,364 

Городенківський  р-н 97,456 

Долинський  р-н 73,092 

Калуський  р-н 24,364 

Коломийський р-н 24,364 

Косівський  р-н 97,456 

Надвірнянський р-н 194,916 

Рожнятівський  р-н 73,092 

Снятинський  р-н 121,820 

Тисменицький  р-н 48,728 

Тлумацький  р-н 97,456 

Всього по  районах  925,836 

отг м. Тлумач 73,092 

отг с. Матеївці 73,092 

отг с. Старі Богородчани 48,728 

Всього по отг 194,912 

Всього по області 1 559,300 

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


