
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Шістнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 
від 30.06.2017. № 531-16/2017 
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 03.05.2017 р. № 42 (підпункт 2 пункту 10), від 25.05.2017 р. № 44, 
від 12.06.2017 р. № 45, та від 23.06.2017 р. № 46, обласна рада 

вирішила: 

1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 

1.1. Загального фонду: 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифи, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування, за КБКД 41036600 по загальному фонду в сумі 
21 573,0 тис. гривень і по спеціальному фонду в сумі 50 336,0 тис. гривень та 
відповідно спрямувати її департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 7618500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифи, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування"; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року в сумі 
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293,6 тис. гривень та на виготовлення органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних запрошень в сумі 3,1 тис. гривень за КБКД 
41037000 та спрямувати їх місцевим бюджетам згідно з додатком 1; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 
осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, за КБКД 41036100 в сумі 7872,432 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту соціальної політики облдержадміністрації по 
загальному фонду за КТПКВКМБ 1518580;  

субвенцію з Косівського районного бюджету в сумі 665,0 тис. гривень за 
КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) (для Служби 
автомобільних доріг в області) за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг" для поточного ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т09-09 Снятин – Косів – Ст. Кути; 

субвенції з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 110,0 тис. гривень 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати їх: 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1013160 
"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" на виконання заходів обласної цільової 
соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки в 
сумі 60,0 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована 
стаціонарна медична допомога населенню" для Івано-Франківського обласного 
наркологічного диспансеру в сумі 50,0 тис. гривень. 

1.2. Спеціального фонду: 
субвенції з Тисменицького районного бюджету в сумі 200,0 тис. гривень та 

з Черніївського сільського бюджету Тисменицького району в сумі 1000,0 тис. 
гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати їх 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; 

за КБКД 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" кошти в сумі 
9431,15394 тис. гривень та спрямувати їх управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 0918590 "Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів 
міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу" на виконання 
Грантового контракту № 2014/343-158 від 31 липня 2014 року (зі змінами), що 
виконується управлінням і співфінансується Європейським Союзом відповідно 
до Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських 
Співтовариств від 3 вересня 2008 року, ратифікованої Законом України від 
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3 вересня 2008 року № 360-VІ та Угоди про фінансування програми "Підтримка 
політики регіонального розвитку в Україні"; 

субвенції з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 700,0 тис. гривень 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати їх 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. Набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську 
(додаткові роботи) - 500,0 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
територій" для капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний госпіталь 
ветеранів війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частини корпусу "А" 
(лікарня) з операційним блоком)" – 200,0 тис. гривень; 

субвенцію з Городенківського районного бюджету в сумі 401,3 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 системи опалення приміщення Росохацької ЗОШ  
І-ІІІ ступенів села Росохач Городенківського району Івано-Франківської області 
– 111,3 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна даху) приміщення Городенківської ЗОШ 
№ 1 І-ІІІ ступенів Городенківської районної ради Івано-Франківської області – 
140,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна вікон, зовнішніх дверей, даху) приміщення 
Городенківської ЦРЛ Городенківського району Івано-Франківської області – 
150,0 тис. гривень; 

субвенцію з Надвірнянського районного бюджету в сумі 250,0 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: 

– капітального ремонту (встановлення вікон) в новому корпусі 
Краснянської ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Красна Надвірнянського району – 150,0 тис. 
гривень; 

– "Підвідний газопровід високого тиску Надвірна-Ланчин Надвірнянського 
району, Івано-Франківської області (ІІ-а черга будівництва. Нове будівництво). 
Додаткові роботи" – 100,0 тис. гривень; 

субвенцію з Бурштинського міського бюджету в сумі 328,953 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 від вул. Калуська до заїзду до будинків № 10-12 
по вул. Шухевича в м. Бурштині. 

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
30750,0 тис. гривень, у тому числі: 

податок та збір на доходи фізичних осіб – на 30750,0 тис. гривень. 

3. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету згідно з додатком 2, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 17381,0 тис. 
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гривень, з них: по загальному фонду (видатки споживання) – 250,0 тис. гривень, 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 17131,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 17131,0 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) в сумі 430,0 тис. гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 2500,0 тис. гривень; 

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі 450,0 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 50,0 тис. гривень, 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 400,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 400,0 тис. гривень; 

– господарському управлінню облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) в сумі 100,0 тис. гривень; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації в сумі 9889,0 тис. гривень 
для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 524,5 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 9364,5 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 9364,5 тис. гривень. 

4. Спрямувати: 
4.1. Частину вільного залишку коштів загального фонду обласного 

бюджету, який склався на 01.01.2017 року, в сумі 3410,519 тис. гривень згідно з 
додатком 3, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 513,519 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 513,519 тис. гривень. 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 240,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 240,0 тис. гривень. 

– управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) – 
100,0 тис. гривень; 

– господарському управлінню облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) – 30,0 тис. гривень; 

– обласній раді по загальному фонду (видатки споживання) – 95,0 тис. 
гривень; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації – 2432,0 тис. гривень для 
надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них: по 
загальному фонду (видатки споживання) – 1332,0 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 1100,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1100,0 тис. гривень. 

4.2. Частину залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 року: 

1) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі-
ністрації, а саме: 

по загальному фонду (видатки споживання) за: 
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КПКВКМБ 1011040 "Надання загальної середньої освіти загально-
освітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами" – в сумі 250,0 тис. гривень, у тому числі на оплату праці – 
170,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80,0 тис. 
гривень; 

КПКВКМБ 1011060 "Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного 
вихователя" – в сумі 90,0 тис. гривень на оплату праці; 

КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумовому 
розвитку" – в сумі 1295,47 тис. гривень, у тому числі на оплату праці – 
1110,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" – в сумі 500,0 тис. гривень, у тому числі на оплату 
праці – 420,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 
80,0 тис. гривень; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за: 
КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" в сумі 14053,2 тис. гривень на 

реалізацію заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки (для централізованого придбання шкільних автобусів для перевезення 
дітей, що проживають у сільській місцевості); 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" в сумі 252,0 тис. гривень Івано-Франківському фізико-
технічному ліцею-інтернату для оснащення кабінетом фізики. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 14 305,2 тис. гривень; 

2) департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618610 
"Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду" 
для надання субвенцій місцевим бюджетам: 

по загальному фонду (видатки споживання): 
Коломийському районному бюджету в сумі 400,0 тис. гривень для оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв;  
по загальному фонду (видатки розвитку): 
– Івано-Франківському міському бюджету в сумі 150,0 тис. гривень для 

Івано-Франківського природничо-математичного ліцею на оснащення кабінетом 
біології; 

– бюджету Витвицької об’єднаної територіальної громади в сумі 55,0 тис. 
гривень для утеплення фасаду Церківнянської ЗОШ I-II ступенів Витвицької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

– для підтримки об’єднаних територіальних громад (придбання шкільних 
автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами 
навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 
навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами 
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навчання; впровадження енергозберігаючих технологій) в сумі 7672,7 тис. 
гривень: 

бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади – 
1230,0 тис. гривень; 

бюджету Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 590,0 тис. гривень; 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 595,0 тис. гривень; 

бюджету Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
630,0 тис. гривень; 

бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
400,0 тис. гривень; 

бюджету Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
635,0 тис. гривень; 

бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
1025,0 тис. гривень; 

бюджету Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
750,0 тис. гривень; 

бюджету Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади – 700,0 тис. гривень; 

бюджету П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
747,7 тис. гривень; 

бюджету Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади – 370,0 тис. гривень. 

4.3. Залишок коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища, який склався станом на 01.01.2017 року за рахунок надходжень 
екологічного податку в сумі 4150,0 тис. гривень, на реалізацію 
природоохоронних заходів відповідно до розпоряджень обласної державної 
адміністрації та обласної ради від 11.05.2017 року № 245/396-р та від 
31.05.2017 року № 298/498-р. 

5. Затвердити: 
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 згідно з додатком 4; 

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя згідно з 
додатком 4; 

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифи, що 
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затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування між місцевими бюджетами по загальному фонду в 
сумі 6546,20106 тис. гривень згідно з додатком 5. 

6. Спрямувати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
головним розпорядникам коштів обласного бюджету, а саме: 

відповідно до додатка 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.05.2017 р. № 310-р: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 18023,0 тис. 
гривень, у тому числі по загальному фонду (видатки споживання) – 48,0 тис. 
гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 17975,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 17975,0 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) в сумі 27000,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 27000,0 тис. гривень; 

відповідно до додатка 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.05.2017 р. № 310-р: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 200,0 тис. гривень. 

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

7. 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 
8640,0 тис. гривень та спрямувати його департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за: 

– КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на виконання 
заходів комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" в 
сумі 8300,0 тис. гривень, у тому числі: по загальному фонду (видатки 
споживання) на придбання витратних матеріалів для проведення процедур 
гемодіалізу – 6000,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
для впровадження методу рідинної цитології – 2300,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 2300,0 тис. гривень. 

– КПКВКМБ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 340,0 тис. 
гривень на придбання реактивів для лабораторії обласної клінічної лікарні. 

8. Здійснити передачу бюджетних призначень: 
8.1. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики облдержадміністрації: 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1011220 "Інші 

освітні програми" в сумі 1000,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші 
субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету Івано-Франківському 
міському бюджету по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 
1000,0 тис. гривень для здійснення фінансової підтримки організації навчально-
виховного процесу закладів освіти (Івано-Франківська приватна ЗОШ  
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І-ІІІ ступенів "Католицька школа святого Василя Великого" – 700,0 тис. гривень, 
приватна школа-садок "Перша ластівка" – 300,0 тис. гривень); 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1011220 "Інші 
освітні програми" в сумі 240,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші 
субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету Долинському районному 
бюджету по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 120,0 тис. гривень 
та по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 120,0 тис. гривень для 
зміцнення матеріально-технічної бази Станківецької ЗОШ I-II ступенів. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 120,0 тис. гривень. 

8.2. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 1011220 "Інші 
освітні програми" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 220,0 тис. 
гривень та по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 660,0 тис. гривень 
та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам для придбання спортивного обладнання та інвентаря, а 
саме: 

– по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 220,0 тис. гривень: 
Богородчанському районному бюджету – 10,0 тис. гривень 

(Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 
Верховинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Кривопільська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Галицькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Бовшівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Городенківському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Городенківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 
 Долинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Долинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6); 
Калуському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Голинська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Коломийському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Угорницька ЗОШ 

І-ІІ ступенів); 
Надвірнянському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Цуцилівський 

НВК); 
Рогатинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Рогатинська 

гімназія ім. Володимира Великого); 
Рожнятівському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Грабівська ЗОШ 

І-ІІ ступенів); 
Снятинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Будилівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Тисменицькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Старолисецька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Тлумацькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Яківська ЗОШ І-ІІ 

ступенів); 
Болехівському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Міжрічанська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Бурштинському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Бурштинська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 3); 
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Калуському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Калуська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 6); 

Коломийському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Коломийська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4 ім. Сергія Лисенка); 

Яремчанському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Яремчанська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1); 

бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
10,0 тис. гривень (Зборянський НВК І-ІІ ступенів); 

бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
10,0 тис. гривень (Космацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 10,0 тис. гривень (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади – 
10,0 тис. гривень (Тлумацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

– по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 660,0 тис. гривень: 
Богородчанському районному бюджету – 30,0 тис. гривень 

(Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 
Верховинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Кривопільська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Галицькому районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Бовшівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Городенківському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Городенківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 
Долинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Долинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6); 
Калуському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Голинська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Коломийському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Угорницька ЗОШ 

І-ІІ ступенів); 
Надвірнянському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Цуцилівський 

НВК); 
Рогатинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Рогатинська 

гімназія ім. Володимира Великого); 
Рожнятівському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Грабівська ЗОШ 

І-ІІ ступенів); 
Снятинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Будилівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Тисменицькому районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Старолисецька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Тлумацькому районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Яківська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Болехівському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Міжрічанська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Бурштинському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Бурштинська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 3); 
Калуському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Калуська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів № 6); 
Коломийському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Коломийська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 4 ім. Сергія Лисенка); 
Яремчанському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Яремчанська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1); 
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бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
30,0 тис. гривень (Зборянський НВК І-ІІ ступенів); 

бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
30,0 тис. гривень (Космацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 30,0 тис. гривень (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади – 
30,0 тис. гривень (Тлумацька ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

8.3. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 1011220 "Інші 
освітні програми" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1140,0 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації 
за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам, а саме: 

по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 910,0 тис. гривень: 
Рогатинському районному бюджету в сумі 150,0 тис. гривень для 

здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу 
закладів освіти (Рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву); 

– для облаштування санвузлів та внутрішніх туалетів навчальних закладів 
області в сумі 760,0 тис. гривень, зокрема: 

Богородчанському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Марківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Верховинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Стебнівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів – 20,0 тис. гривень, Чорнорічанська ЗОШ І ступеня – 20,0 тис. 
гривень); 

Галицькому районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Тумирська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Городенківському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Городенківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 

Долинському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Тростянецька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів); 

Калуському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Мостищенська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Коломийському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Коршівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів); 

Косівському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Яворівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Надвірнянському районному бюджету – 90,0 тис. гривень 
(Верхньомайданська ЗОШ І-ІІ ступенів – 50,0 тис. гривень, Надвірнянська ЗОШ-
інтернат І-ІІІ ступенів – 40,0 тис. гривень); 

Рогатинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Верхньолипицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Рожнятівському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Дубівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Снятинському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Ганьківська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Козинська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Тлумацькому районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Гончарівський НВК);  
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Болехівському міському бюджету – 60,0 тис. гривень (Поляницька ЗОШ  
І-ІІІ ступенів – 40,0 тис. гривень, Сукільська ЗОШ І ступеня – 20,0 тис. гривень); 

Яремчанському міському бюджету – 40,0 тис. гривень (Ворохтянська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів); 

бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
40,0 тис. гривень (Космацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 230,0 тис. гривень для 
здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу 
закладів освіти:  

– Рогатинському районному бюджету – 150,0 тис. гривень (Рогатинська 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву); 

– Долинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Долинська дитячо-
юнацька спортивна школа); 

– Верховинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Верховинська 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву).  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 230,0 тис. гривень. 

8.4. Зменшити бюджетні призначення, передбачені управлінню 
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВМБ 
0918600 в сумі 250,0 тис. гривень на виконання заходів регіональної цільової 
програми впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН "Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду" на 2015-2018 роки та відповідно збільшити 
їх департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 7618800 для надання субвенцій 
Коломийському міському бюджету в сумі 175,0 тис. гривень та Надвірнянському 
районному бюджету (для м. Надвірна) в сумі 75,0 тис. гривень на виконання 
заходів вищезазначеної програми для оплати витрат, пов`язаних з 
впровадженням муніципального компоненту. 

8.5. Зменшити бюджетні призначення службі у справах дітей 
облдержадміністрації за КПКВ 2013112 "Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту" по спеціальному фонду (видатки розвитку) в 
сумі 670,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів 
облдержадміністрації для надання субвенції з обласного бюджету за КПКВ 
7618800 "Інші субвенції" по спеціальному фонду (видатки розвитку) на 
виконання 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", затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015.  
№ 49-2/2015: 

Галицькому районному бюджету у сумі – 200,0 тис. гривень для придбання 
житла дитині-сироті Крупці Івану Зіновійовичу, 16.07.1999 р.н., жителю 
Галицького району; 

Городенківському районному бюджету – у сумі 220,0 тис. гривень на 
придбання житла дітям-сиротам Гультаю Роману Васильовичу, 10.08.2001 р.н. 
та Гультаю Богдану Васильовичу, 12.09.2006 р.н., жителям Городенківського 
району; 

Косівському районному бюджету – у сумі 250,0 тис. гривень на придбання 
житла особі з числа дітей-сиріт Чокинюку Миколі Михайловичу, 23.06.1996 р.н., 
жителю Косівського району. 

8.6. Зменшити бюджетні призначення управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації за КПКВКМБ 2414040 
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"Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку 
культури і мистецтва" на виконання обласної програми "Теплий заклад 
культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 282,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) – 210,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту 
фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для 
надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам: 

по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 227,0 тис. гривень, а 
саме: 

Богородчанському районному бюджету – в сумі 15,0 тис. гривень для 
заміни вікон в Будинку культури с. Раковець; 

Верховинському районному бюджету – в сумі 32,0 тис. гривень: на 
встановлення пічного опалення в дитячій школі мистецтв селища Верховина – 
12,0 тис. гривень, для заміни вікон в Будинку культури с. Ільці – 10,0 тис. 
гривень та ремонту системи опалення в Будинку культури с. Криворівня – 
10,0 тис. гривень; 

Галицькому районному бюджету – в сумі 20,0 тис. для встановлення 
автономного опалення в Будинку культури с. Блюдники; 

Коломийському районному бюджету – в сумі 50,0 тис. гривень для заміни 
вікон в Будинку культури с. Ценява; 

Надвірнянському районному бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для 
встановлення котла на твердому паливі в Народному домі селища Ланчин; 

Тисменицькому районному бюджету – в сумі 20,0 тис. гривень: для 
ремонту системи опалення в Будинку культури с. Драгомирчани – 15,0 тис. 
гривень та встановлення газового конвектора в Будинку культури с. Радча – 
5,0 тис. гривень; 

Тлумацькому районному бюджету – в сумі 60,0 тис. гривень: для 
реконструкції системи опалення в Народному домі с. Грушка – 30,0 тис. гривень 
та впровадження міні-котельні, газифікації клубу с. Остриня – 30,0 тис. гривень. 

 по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 265,0 тис. гривень, а 
саме: 

Долинському районному бюджету – в сумі 60,0 тис. гривень: для 
встановлення котла на твердому паливі в Будинку культури с. Тяпче – 30,0 тис. 
гривень та придбання котла для клубу с. Ангелівка – 30,0 тис. гривень; 

Коломийському районному бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для 
придбання котла в Будинок культури с. Корнич; 

Косівському районному бюджету – в сумі 35,0 тис. гривень для 
впровадження міні-котельні, газифікації Будинку культури с. Брустури; 

Рожнятівському районному бюджету – в сумі 50,0 тис. гривень для 
впровадження міні-котельні, газифікації Народного дому селища Брошнів-
Осада; 

Тисменицькому районному бюджету – в сумі 60,0 тис. гривень для 
придбання котла в Будинок культури с. Драгомирчани – 30,0 тис. гривень та 
газифікації Будинку культури с. Стриганці – 30,0 тис. гривень; 

Болехівському міському бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для придбання 
котла в клуб с. Козаківка. 

При цьому збільшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 55,0 тис. гривень. 

9. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 
9.1. По управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму 

та інвестицій облдержадміністрації за КПКВМБ 0918600 на виконання заходів 



13 
 
комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 
2016-2020 роки, а саме: зменшити їх по загальному фонду (видатки 
споживання) на суму 1500,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) для реалізації проекту ЄС "Івано-
Франківська область – край для туризму" (на виконання Грантового контракту 
№ 2014/343-158 від 31 липня 2014 року (зі змінами), що виконується 
управлінням і співфінансується Європейським Союзом відповідно до Рамкової 
Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 
3 вересня 2008 року, ратифікованої Законом України від 3 вересня 2008 року 
№ 360-VІ та Угоди про фінансування програми "Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні"). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1 500,0 тис. гривень. 

9.2. По департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації: 

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за: 

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 991,6 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти" на суму 482,694 тис. гривень, в тому 
числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 403,04 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації)" на суму 1012,6 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці – 830,00 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011180 "Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями" на суму 
64,6 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 53,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку" на 
суму 119,3 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 97,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011210 "Утримання інших закладів освіти" на суму 188,8 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці – 154,8 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за: 

КПКВКМБ 1011040 "Надання загальної середньої освіти загально-
освітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами" на суму 30,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 3347,994 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 2064,1 тис. гривень; 

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 суму 40,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 441,6 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці – 344,00 тис. гривень; 

– зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) за: 

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 1513,2 тис. гривень;  
– збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 

розвитку) за: 
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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 суму 64,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" на суму 350,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 98,4 тис. гривень. 

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

10. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як 
субвенцію: 

Яремчанському міському бюджету в сумі 35,0 тис. гривень, а саме: 
для надання допомоги жителю села Микуличин Яремчанської міської ради 

Павуку В.М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
24 січня 2017 року – 10,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 10.05.2017 року № 244/395-р); 

для надання допомоги жителю селища Ворохта Яремчанської міської ради 
Максимюку В.П. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
11 березня 2017 року – 25,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації 
та обласної ради від 16.05.2017 року № 262/427-р); 

Калуському районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень для надання 
допомоги жительці села Старий Угринів Калуського району Кравецькій М.П. на 
відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 15 січня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 16.05.2017 року 
№ 258/423-р); 

Рожнятівському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень, в т. ч.: 
для надання допомоги жительці села Суходіл Рожнятівського району 

Кравчук Г.В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
30 січня 2017 року – 5,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 16.05.2017 року № 259/424-р);  

для надання допомоги жительці села Небилів Рожнятівського району 
Пулик Л.В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 
7 січня 2017 року – 5,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 16.05.2017 року № 260/425-р); 

Снятинському районному бюджету в сумі 8,0 тис. гривень, а саме: 
для надання допомоги жительці селища Заболотів Снятинського району 

Бойчук Г.І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 27 січня 
2017 року – 5,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та обласної 
ради від 16.05.2017 року № 261/426-р); 

для надання допомоги жительці села Троїця Снятинського району  
Ілюк Г.В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 
13 січня 2017 року – 3,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 25.05.2017 року № 288/463-р); 

Богородчанському районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень для надання 
допомоги жительці села Горохолина Богородчанського району Рудницькій Г. П. 
на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 лютого 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 07.06.2017 року 
№ 319/515-р); 
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Верховинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для надання 
допомоги жительці села Пробійнівка Верховинського району Куриндаш О. М. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 19 березня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 31.05.2017 року 
№ 299/499-р); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Коломийського району в сумі 10,0 тис. гривень для надання допомоги 
жителю села Рунгури Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Коломийського району Вальтнеру В.М. на відновлення житлового 
будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2017 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 22.05.2017 року № 276/454-р). 

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

1) у додатку 1: 
по головному розпоряднику коштів "Долинський районний бюджет" 

вилучити позицію "7618800 "Капітальний ремонт приміщень Церківнянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів – 15,0 тис. гривень"; 

 доповнити додаток розпорядником коштів "Бюджет Витвицької об’єднаної 
територіальної громади" та позицією "7618800 "Утеплення фасаду 
Церківнянської ЗОШ І-ІІ ступенів Витвицької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади – 15,0 тис. гривень"; 

2) у додатку 2: 
– по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

назву об’єкта "Капітальний ремонт, влаштування (будівництво тротуарних 
доріжок та впорядкування парку) центральної частини селища Єзупіль 
Тисменицького району" замінити на "Капітальний ремонт тротуарних доріжок 
центральної частини селища Єзупіль Тисменицького району";  

назву об’єкта "Добудова 2-х класів для Новицького НВК Калуського району 
Івано-Франківської області. Нове будівництво" замінити на "Прибудова 
спорткомплексу до школи в селі Новиця Калуського району Івано-Франківської 
області"; 

– по розпоряднику коштів "Яремчанський міський бюджет": 
по об’єкту "Зміцнення матеріально-технічної бази Микуличинської ЗОШ  

І-ІІІ ст. Яремчанської міської ради" цифри "250,0" замінити цифрами "173,4"; 
доповнити новим об’єктом "Капітальний ремонт Микуличинської ЗОШ  

І-ІІІ ст. Яремчанської міської ради – 76,6 тис. гривень"; 
– по розпоряднику коштів "Верховинський районний бюджет": 
по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Красноїлівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Верховинського району цифри 
"150,0" замінити цифрами "118,641"; 

по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Голошинській 
загальноосвітній школі І ступенів Верховинського району цифри "20,0" замінити 
цифрами "37,533"; 

по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Довгопільській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Верховинського району цифри 
"60,0" замінити цифрами "65,122"; 

по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в навчально-
виховному комплексі села Яблуниця Верховинського району цифри 
"60,0" замінити цифрами "71,672"; 
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по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в дошкільному 
навчальному закладі села Черемошна Верховинського району цифри 
"10,0" замінити цифрами "7,032"; 

3) у додатку 4: 
– по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

назву об’єкта "Капітальний ремонт Липецького НВК Рогатинського району" 
замінити на "Капітальний ремонт Липівського НВК Рогатинського району"; 

назву об’єкта "Реконструкція системи опалення, вентиляції та мереж 
електропостачання Народного дому в м. Болехові Івано-Франківської області" 
замінити на "Капітальний ремонт Народного дому в м. Болехові Івано-
Франківської області"; 

назву об’єкта "Капітальний ремонт водопостачання в Чесниківському НВК 
Рогатинського району" замінити на "Капітальний ремонт Чесниківського НВК 
Рогатинського району ";  

– по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет": 
назву об`єкта "Реконструкція з добудовою санвузла та гардеробу в ДНЗ 

"Сонечко" с. Рожнів Косівського району" замінити на "Реконструкція з 
добудовою санвузла та гардеробної в Рожнівському ДНЗ "Сонечко" (ясла-
садок) с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області"; 

– по розпоряднику коштів "Рожнятівський районний бюджет": 
назву об’єкта "Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 

смт. Перегінське Рожнятівського району" замінити на "Реконструкція вуличного 
освітлення в смт. Перегінське та с. Закерничне Рожнятівського району Івано-
Франківської області";  

по розпоряднику коштів "Івано-Франківський міський бюджет": 
назву об’єкта "Ремонтні роботи по вул. Вітовського (поруч зі сквером 

Міцкевича) під дитячий простір в м. Івано-Франківську" замінити на 
"Капітальний ремонт території поруч буд. № 2 на площі Міцкевича з 
облаштуванням громадського простору для різновікових груп дітей в м. Івано-
Франківську"; 

12. Внести зміни до рішення обласної ради від 24.03.2017. № 468-13/2017 
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016. № 408-12/2016 
"Про обласний бюджет на 2017 рік", а саме: 

у додатку до рішення по Богородчанському району, кошти передбачені 
Хмелівській та Глибоківській сільським радам на реалізацію спільного проекту 
"Відремонтовані дороги – розвинуті села" в обсязі по 150,0 тис. гривень 
спрямувати по спеціальному фонду (видатки розвитку). 

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

13. Внести зміни до рішення обласної ради від 12.05.2017. № 512-15/2017 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

1) підпункт 1.1. пункту 1 доповнити абзацом такого змісту: 
"– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 
41034500 в сумі 45 223,0 тис. гривень";  

– у абзаці 6 підпункту 1.1. назву об`єкта "поточного ремонту автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення Івано-Франківськ – Стрий – 
Лисець (вулиця Липова-Осада)" замінити на "поточного ремонту автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення Івано-Франківськ – Старий 
Лисець (вулиця Липова-Осада)"; 

– абзац 2 підпункту 1.2. вилучити; 



17 
 

2) у підпункті 3.1. пункту 3: 
– по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

цифри "4130,0" замінити цифрами "3545,0" та при цьому зменшити 
передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 
на суму 585,0 тис. гривень; 

– по розпоряднику коштів "Департамент фінансів облдержадміністрації": 
цифри "700,0" замінити цифрами "1285,0" та цифри "685,0" замінити 

цифрами "1270,0" та при цьому збільшити передачу коштів із загального фонду 
до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 585,0 тис. гривень. 

3) у додатку 1: 
– по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації":  

вилучити позиції: 
"4716310 "Капітальний ремонт приміщення дитячого садка в с. Грабовець 

Богородчанського району – 185,0 тис. гривень"; 
"4716310 "Капітальний ремонт даху будинку культури в с. Дзвиняч 

Богородчанського району – 190,0 тис. гривень"; 
"4716310 "Капітальний ремонт приміщення Кривецької ЗОШ I-II ст. 

Богородчанського району – 210,0 тис. гривень"; 
цифри "4130,0" замінити цифрами "3545,0"; 
– розділ "Субвенції місцевим бюджетам" доповнити позиціями: 
"Богородчанський районний бюджет – 585,0 тис. гривень, у т. ч.: 
КПКВКМБ 7618800 "Капітальний ремонт дитячого садка в с. Грабовець 

Богородчанського району – 185,0 тис. гривень"; 
КПКВКМБ 7618800 "Капітальний ремонт даху будинку культури в 

с. Дзвиняч Богородчанського району – 190,0 тис. гривень"; 
КПКВКМБ 7618800 "Капітальний ремонт приміщення Кривецької ЗОШ  

I-II ст. Богородчанського району – 210,0 тис. гривень"; 
цифри "700,0" замінити цифрами "1270,0". 

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

15. 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 30.06.2017. № 531-16/2017 

 
РОЗПОДІЛ  

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року та на 
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 

виборців та іменних запрошень  
 

(тис. грн.) 

Найменування регіону 
та перших місцевих виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення 
позачергових місцевих 
виборів 11 червня 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 
позачергових місцевих виборів 

11 червня 2017 року  

Івано-Франківська область – 
усього 293,6 3,1 

у тому числі:   
Галицькому районному 
бюджету 
на позачергові вибори 
Межигорецького сільського 
голови  
(Межигорецька сільська 
рада Галицького району) 

89,6 0,2 

Коломийському районному 
бюджету 
на позачергові вибори 
Спаського сільського голови 
(Спаська сільська рада 
Коломийського району) 

112,8 1,7 

Тлумацькому районному 
бюджету 
на позачергові вибори 
Підвербцівського сільського 
голови  
(Підвербцівська сільська 
рада Тлумацького району) 

91,2 1,2 

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



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 30.06.2017. № 531-16/2017 

Розподіл  
перевиконання дохідної частини загального фонду  

обласного бюджету 
 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Всього: 3 854,5 26 895,5 30 750,0 
 в тому числі:    

 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

250,0 17 131,0 17 381,0 

4716310 

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

 1 000,0 1 000,0 

4716310 

Будівництво очисних споруд та 
каналізаційних мереж продуктивністю 
4000 м.куб/добу в м. Яремче Івано-
Франківської області 

 10,0 10,0 

4716650 
Капітальний ремонт тротуарних доріжок по 
вул. Петраша в м. Яремче Івано-
Франківської області 

 787,0 787,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень 
гінекологічного відділення (операційний 
блок, мала операційна) Івано-Франківського 
міського пологового будинку 

 650,0 650,0 

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 

 500,0 500,0 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
пульмонологічному корпусі обласного 
фтизіопульмонологічного центру в м. Івано-
Франківську по вул. І. Франка, 17 

 200,0 200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗОШ  
І-ІІІ ст. № 1 в м. Бурштині 

 90,0 90,0 

4716310 
Капітальний ремонт НВК І-ІІ ст. в с. Сівка-
Калуська Калуського району 

 210,0 210,0 

4716310 

Капітальний ремонт площадки та проїздів 
Прикарпатського лісогосподарського 
коледжу в м. Болехові Івано-Франківської 
області 

 300,0 300,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху Хімчинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Косівського району  520,0 520,0 

4716310 
Капітальний ремонт Бурштинської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 3 в м. Бурштині Івано-
Франківської області 

 250,0 250,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху в Задубрівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Снятинського району 

 330,0 330,0 

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

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) в 
Коломийському фтізіопульмонологічному 
диспансері 

 200,0 200,0 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в 
с. Торговиця Коломийського району 

 175,0 175,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху в Устянській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Снятинського району 

 365,0 365,0 

4716310 
Капітальний ремонт фасаду Слобідської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району 

 120,0 120,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення в 
Марковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Тисменицького району 

 80,0 80,0 

4716310 
Капітальний ремонт сільського будинку 
культури в с. Балинці Снятинського району 

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху Микитинецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-Франківської 
міської ради 

 1270,0 1 270,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 
в м. Івано-Франківську 

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт огорожі ДНЗ (ясла-
садок) № 10 "Катруся" у м. Івано-
Франківську 

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт пологового відділення і 
флюорографічного кабінету Лисецької ЦРЛ 
Тисменицького району 

 300,0 300,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень 
Павлівського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Тисменицького району 

 300,0 300,0 

4716310 

Капітальний ремонт спортивно-
відпочинкових конструкцій дитячого 
ігрового майданчика на вулиці Тролейбусна 
(між будинками 15, 19, 19а) в місті Івано-
Франківську 

 200,0 200,0 

4716310 

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

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у 
Рожнятівській центральній районній аптеці 
№ 22 в Рожнятівському районі 

 200,0 200,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення 
Вікторівського ДНЗ ясел-садка "Пролісок" 
Галицького району Івано-Франківської 
області 

 300,0 300,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу 
Підгородської сільської ради в 
с. Підгороддя Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 100,0 100,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень ФАПу в 
с. Руда Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 100,0 100,0 

4716310 
Капітальний ремонт адміністративної 
будівлі Будилівської сільської ради в 
с. Будилів Снятинського району 

 200,0 200,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху в Будинку 
культури в с. Вишків Долинського району 
Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

4716310 

Благоустрій території Ворохтянської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради в 
смт. Ворохта Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) 

 400,0 400,0 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716310 

Благоустрій території Станковецького 
навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад" Витвицької 
ОТГ в с. Станківці, Долинського району 
Івано-Франківської області. Нове 
будівництво.  

 142,0 142,0 

4716310 

Нове будівництво: "Буріння розвідувально-
експлуатаційної свердловини для 
господарсько-питного водопостачання 
об'єктів в с. Станківці Долинського району 
Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення ПКД)" 

 328,0 328,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури 
селища Печеніжин Печеніжинської ОТГ 
Івано-Франківської області 

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в 
с. Середній Березів Косівського району 
Івано-Франківської області 

 150,0 150,0 

4716650 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Березівська, вул. Івасюка, 
вул. Яремчука в с. Угринів Тисменицького 
району Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

4716650 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Т.Г. Шевченка в с. Клузів 
Тисменицького району Івано-Франківської 
області  

 210,0 210,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівської дитячої 
школи мистецтв (вул. Січових Стрільців, 5, 
смт. Рожнятів Івано-Франківської області)  

 374,0 374,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури села 
Вільхівці Городенківського району Івано-
Франківської області 

 150,0 150,0 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон та 
дверей) будинку культури с. Торговиця 
Городенківського району Івано-Франківської 
області  

 50,0 50,0 

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 

 200,0 200,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Івасюка в с. Клузів Тисменицького 
району 

 200,0 200,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення ЗОШ  
І ступеня в с. Водники Маріямпільської 
сільської ради, Галицького району, Івано-
Франківської області 

 60,0 60,0 

4716310 
Капітальний ремонт будівлі "Просвіта" в 
с. Маріямпіль, Галицького району Івано-
Франківської області 

 90,0 90,0 

4716310 
Капітальний ремонт Городенківської гімназії 
в м. Городенка Івано-Франківської області 

 50,0 50,0 

4716310 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в 
с. Крилос Галицького району Івано-
Франківської області. Будівництво 

 300,0 300,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги Більшівці - Княгиничі 
(в межах Більшівцівської ОТГ) 

 200,0 200,0 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716650 
Капітальний ремонт прогонової будови 
моста через р. Горохолинка на 
вул. Медичній в м. Івано-Франківську. 

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівської ДЮСШ 
(площа Єдності, 13 смт. Рожнятів Івано-
Франківської області) 

 300,0 300,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж в 
с. Чукалівка Тисменицького району (в тому 
числі виготовлення ПКД) 

 175,0 175,0 

4716310 

Капітальний ремонт загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів в с. Чорний Потік, 
Надвірнянського району, Івано-Франківської 
області 

 250,0 250,0 

4716310 

Капітальний ремонт Долинської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 6 
Долинської районної ради Івано-
Франківської області 

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Колодіїв 
Галицького району Івано-Франківської 
області 

 60,0 60,0 

4716310 

Капітальний ремонт шкільної майстерні 
Комарівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Галицького району Івано-
Франківської області 

 120,0 120,0 

4716310 
Капітальний ремонт адмінприміщення 
територіального центру в м. Галич, 
вул. Коновальця, 11 

 130,0 130,0 

4716310 

Капітальний ремонт спортивного залу 
(заміна віконних та дверних блоків) при 
будинку культури с. Росохач 
Городенківського району Івано-Франківської 
області 

 135,0 135,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення 
Вікторівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Галицького 
району 

 300,0 300,0 

4716310 

Ремонтно-реставраційні роботи на фасаді 
"Будинку правосуддя" за адресою 
вул. Грюнвальдська,11 в м. Івано-
Франківську (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

 500,0 500,0 

4716310 

Реставраційні роботи будинку на 
вул. Сахарова,15 в м.Івано-Франківську 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

 500,0 500,0 

4716650 

Поточний ремонт дороги загального 
користування місцевого значення Вістова-
Грабівка (для Служби автомобільних доріг 
в області) 

250,0  250,0 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 430,0 0,0 430,0 

1412010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню (для обласної 
клінічної лікарні по вул. Федьковича, 91 в 
м. Івано-Франківську) 

400,0  400,0 

1412010 
Поточний ремонт відділення проктології 
обласної клінічної лікарні по вул. 
Федьковича, 91 в м. Івано-Франківську 

30,0  30,0 

 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

2500,0 0,0 2 500,0 

1011100 

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими 
закладами освіти (в т. ч. на оплату праці – 
2050,0 тис. гривень)  

2500,0  2 500,0 

 
Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 50,0 400,0 450,0 

1513400 
Інші видатки на соціальний захист 
населення 

50,0  50,0 

1513102 
Заміна водопровідної башні системи 
водопостачання Снятинського 
психоневрологічного інтернату 

 400,0 400,0 

 
Господарське управління 
облдержадміністрації 100,0 0,0 100,0 

0318600 
Обласна цільова програма проведення 
мобілізаційних заходів та підготовки до 
територіальної оборони на 2017 рік 

45,0  45,0 

0318600 

Регіональна цільова програма діяльності 
господарського підрозділу господарського 
управління облдержадміністрації на 2017-
2019 роки 

55,0  55,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 524,5 9 364,5 9 889,0 
 Богородчанський районний бюджет 0,0 710,0 710,0 

7618800 
Придбання шкільних меблів для 
Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського 
району Івано-Франківської області 

 50,0 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху Глибівського НВК 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 150,0 150,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Кривецької ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського 
району 

 290,0 290,0 

7618800 

Капітальний ремонт автодороги С-090102 
"Богородчани - Підгір`я" по вул. Шевченка у 
с-щі Богородчани Івано-Франківської 
області 

 200,0 200,0 

7618800 

Влаштування огорожі для дитячого 
спортивного майданчика в с. Діброва 
Підгірської сільської ради Богородчанського 
району 

 20,0 20,0 

 Верховинський районний бюджет 0,0 325,0 325,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Яблуниця, Верховинського району, Івано-
Франківської області 

 200,0 200,0 

7618800 

Карітальний ремонт сільського будинку 
культури с. Голови Голівської сільської 
ради Верховинського району Івано-
Франківської області 

 125,0 125,0 

 Галицький районний бюджет 50,0 650,0 700,0 

7618800 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Приміська в с. Дем`янів Галицького 
району 

 150,0 150,0 

7618800 
Встановлення пішохідної доріжки на 
перехресті вул. Галицька та вул. Шкільна в 
с.Тустань Галицького району 

50,0  50,0 

7618800 
Капітальний ремонт Галицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 

 210,0 210,0 

7618800 Капітальний ремонт Задністрянської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Галицького району 

 290,0 290,0 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Городенківський районний бюджет 115,0 406,0 521,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних блоків в Будинку культури в 
с. Воронів Городенківського району 

 43,0 43,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних блоків у Будинку культури в 
с. Незвисько Городенківського району 

 42,0 42,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних блоків у Луківському НВК І-ІІ 
ступенів в с. Лука Городенківського району 

 60,0 60,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні частини 
віконних блоків в Будинку культури в 
с. Раковець Городенківського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт Будинку культури в 
с. Якубівка Городенківського району 

 35,0 35,0 

7618800 

Капітальний ремонт по облаштуванню 
бруківки пішохідних доріжок в міському 
парку по вул. Крушельницького в 
м. Городенка Івано-Франківської області 

 206,0 206,0 

7618800 
Поточний ремонт альтанок Чернятинського 
ДНЗ "Теремок" Городенківського району 

90,0  90,0 

7618800 
Придбання меблів для учительської 
Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківського 
району 

25,0  25,0 

 Долинський районний бюджет 25,0 300,0 325,0 

7618800 
Придбання акустичної системи для Клубу в 
с. Сенечів Долинського району Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази для 
Долинської спеціалізованої школи-інтернат 
І-ІІІ ступеня в м. Долина Івано-Франківської 
області 

25,0  25,0 

7618800 
Капітальний ремонт Долинської 
спеціалізованої школи № 6 в м. Долина 
Івано-Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 
Реконструкція навчально-виховного 
комплексу в селі Рахиня Долинського 
району 

 100,0 100,0 

7618800 
Реконструкція мережі вуличного освітлення 
в селі Надіїв Долинського району 

 50,0 50,0 

 Калуський районний бюджет 0,0 40,0 40,0 

7618800 
Благоустрій стадіону в с. Кадобна 
Калуського району 

 40,0 40,0 

 Надвірнянський районний бюджет 0,0 630,0 630,0 

7618800 
Капітальний ремонт Краснянської ЗОШ  
І-ІІІ ст. Надвірнянського району Івано-
Франківської області  

 150,0 150,0 

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 

 250,0 250,0 

7618800 
Облаштування футбольного поля в с-щі 
Битків Надвірнянського району 

 100,0 100,0 

7618800 

Придбання обладнання для облаштування 
спортивно-тренажерного майданчика в 
Ланчинській ЗОШ І-ІІ ступенів 
Надвірнянського району 

 80,0 80,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення на 
вул. Михайлюка в селищі Битків 
Надвірнянського району 

 50,0 50,0 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Коломийський районний бюджет 134,5 240,5 375,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Коломийського району 

44,5 130,5 175,0 

7618800 
Капітальний ремонт Товмачиківського ДНЗ 
"Теремок" Коломийського району 

 70,0 70,0 

7618800 
Облаштування шкільного подвір`я 
Черемхівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Коломийського району 

45,0  45,0 

7618800 
Облаштування подвір`я Ліснослобідської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийського району 

45,0  45,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Сідлищенської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Коломийського району 

 40,0 40,0 

 Косівський районний бюджет 0,0 520,0 520,0 

7618800 

Капітальний ремонт будинку культури в 
смт. Кути Косівського району (часткова 
заміна одинарних вікон на 
енергозберігаючі, ремонт дверних прорізів, 
оздоблювальні роботи) 

 50,0 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт Яблунівської районної 
лікарні (заміна вікон) в смт. Яблунів 
Косівського району 

 40,0 40,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Шешорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с. Шешори Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Прокурава 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт Народного дому в 
с.Люча Косівського району 

 30,0 30,0 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу № 1 в с. Уторопи 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Будівництво роздягальні на стадіоні в 
с. Пістинь по вул. Казарінова Косівського 
району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Стопчатів 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Будівництво спортивного майданчика із 
штучним покриттям в с. Шепіт участок 
Підкористий Косівського району 

 30,0 30,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Рибненської ЗОШ І-ІІ ступенів Косівського 
району Івано-Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 
Капітальний ремонт подвір`я Тюдівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-
Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Старокутської ЗОШ Косівського району 
Івано-Франківської області 

 70,0 70,0 

 Снятинський районний бюджет 0,0 1 400,0 1 400,0 

7618800 
Буріння розвідувально-експлуатаційної 
свердловини в с.Троїця Снятинського 
району 

 200,0 200,0 

7618800 
Капітальний ремонт Шевченківської ЗОШ  
І ступеня Снятинського району 

 100,0 100,0 

7618800 
Технічне переоснащення льодового 
майданчика по вул. Шевченка в м. Снятині 

 600,0 600,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Заболотівської місцевої пожежної охорони 
в смт. Заболотів Снятинського району 

 40,0 40,0 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 
Придбання ігрового майданчика для 
Кулачківської ЗОШ І-ІІ ступенів в 
с.Кулачківці Снятинського району 

 50,0 50,0 

7618800 
Придбання ігрового майданчика для 
Іллінецького ДНЗ (дитячий садок) "Калинка" 
в с. Іллінці Снятинського району 

 50,0 50,0 

7618800 Капітальний ремонт будинку культури в 
с.Тростянець Снятинського району 

 60,0 60,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху Джурівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів в с. Джурів Снятинського 
району Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

7618800 

Реставраційно-відновлювальні роботи 
приміщення міської ратуші в м. Снятин по 
вул. Шевченка, 70 Івано-Франківської 
області 

 100,0 100,0 

 Рожнятівський районний бюджет 150,0 1046,0 1196,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху Суходільської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Рожнятівського району 

 300,0 300,0 

7618800 
Облаштування огорожі Закерничанської 
ЗОШ І-ІІ ст. в с. Закерничне, Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

20,0  20,0 

7618800 
Облаштування пічного опалення в 
клубному закладі с. Сливки Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

10,0  10,0 

7618800 
Облаштування ігрового майданчика в ДНЗ 
"Пролісок" в с. Дуба Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

50,0  50,0 

7618800 

Придбання звукової апаратури 
Красненьської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Красне 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

15,0  15,0 

7618800 

Придбання меблів, учнівських дощок для 
Вільхівської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Вільхівка 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

15,0  15,0 

7618800 
Проведення ремонтних робіт ФАПу в 
с. Слобідка Небилівська Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

20,0  20,0 

7618800 

Придбання комп'ютерної техніки 
Сливківської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Сливки 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

10,0  10,0 

7618800 
Придбання проектора Дубівської ЗОШ  
І-ІІІ ст. в с. Дуба Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

10,0  10,0 

7618800 
Влаштування спортивного майданчика 
Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
Рожнятівського району  

 150,0 150,0 

7618800 
Будівництво пішохідного моста через 
р. Бережниця по вул. Шевченка в 
с. Петранка Рожнятівського району 

 596,0 596,0 

 Тисменицький районний бюджет 0,0 850,0 850,0 

7618800 
Капітальний ремонт внутрішньої каналізації 
Павлівського навчально-виховного 
комплексу 

 100,0 100,0 

7618800 
Капітальний ремонт, перекриття даху 
Сілецької загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів 

 215,0 215,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей 
на енергозберігаючі) в будинку культури 
с. Тязів 

 185,0 185,0 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 
Встановлення дитячого ігрового 
майданчика в м.Тисмениця 

 50,0 50,0 

7618800 
Будівництво водопроводу по вул. Шевська 
в м.Тисмениця Івано-Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 

"Нове будівництво навчально-виховного 
комплексу з використанням незавершеного 
будівництва середньої школи на 11 класів у 
с.Чукалівка Тисменицького району Івано-
Франківської області" (в т. ч. виготовлення 
ПКД) 

 200,0 200,0 

 Тлумацький районний бюджет 0,0 240,0 240,0 

7618800 
Капітальний ремонт Делівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Тлумацького району 

 140,0 140,0 

7618800 
Капітальний ремонт клубу в с. Жуків 
Тлумацького району 

 100,0 100,0 

 Болехівський міський бюджет 0,0 200,0 200,0 

7618800 

Капітальний ремонт (заміна вікон та 
дверей) в Тисівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

 200,0 200,0 

 Калуський міський бюджет 25,0 226,0 251,0 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази для 
Калуської загальноосвітньої школи № 6  
І-ІІІ ступенів в м. Калуші Івано-Франківської 
області 

25,0  25,0 

7618800 
Аварійно-відновлювальні роботи  
36-метрового моста через річку Сівка в 
м. Калуші 

 226,0 226,0 

 Коломийський міський бюджет 0,0 300,0 300,0 

7618800 
Капітальний ремонт спортивного 
майданчика ЗОШ № 4 по вул. Марії 
Заньковецької, 11 в м. Коломия 

 300,0 300,0 

 Яремчанський міський бюджет 0,0 200,0 200,0 

7618800 
Капітальний ремонт площадки території 
Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Яремчанської міської ради 

 200,0 200,0 

 
Бюджет Витвицької об`єднаної 
територіальної громади 25,0 33,0 58,0 

7618800 
Утеплення фасаду Церківнянської ЗОШ  
I-II ступенів Витвицької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 

 33,0 33,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази для 
Витвицької школи І-ІІІ ступенів 

25,0  25,0 

 
Бюджет Старобогородчанської 
об`єднаної територіальної громади 0,0 25,0 25,0 

7618800 

Встановлення огорожі для дитячо-
спортивного майданчика в с. Лесівка 
Старобогородчанської ОТГ 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 25,0 25,0 

 
Бюджет Матеївецької об`єднаної 
територіальної громади 0,0 450,0 450,0 

7618800 

Капітальний ремонт адмінбудинку 
старостинського округу сіл Семаківці, 
Замулинці, Кринички Матеївецької сільської 
ради об`єднаної територіальної громади 
Коломийського району 

 90,0 90,0 

 
 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 

Капітальний ремонт столови 
Дебеславцівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Матеївцької об’єднаної територіальної 
громади Коломийського району 

 60,0 60,0 

7618800 

Капітальний ремонт адмінбудинку 
старостинського округу сіл Дебеславці, 
Залуччя, Ганнів, Липники Матеївецької 
сільської ради об`єднаної територіальної 
громади Коломийського району 

 150,0 150,0 

7618800 

Капітальний ремонт внутрішнього туалету 
Пилипівського НВК Матеївецької сільської 
ради об`єднаної територіальної громади 
Коломийського району 

 40,0 40,0 

7618800 

Капітальний ремонт клубу в с. Кропивище 
Матеївецької сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Коломийського 
району 

 110,0 110,0 

 
Бюджет Тлумацької об`єднаної 
територіальної громади 0,0 278,0 278,0 

7618800 
Капітальний ремонт в Бортниківському НВК 
(ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ) в с. Бортники 
Тлумацького району 

 50,0 50,0 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази у 
Вікнянському НВК в с.Вікняни Тлумацької 
ОТГ Тлумацького району Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

7618800 
Будівництво спортивного майданчика для 
міні-футболу зі штучним покриттям в 
с. Прибилів Тлумацької міської ради 

 100,0 100,0 

7618800 
Придбання обладнання в інтерактивний 
клас для Тлумацької гімназії 

 78,0 78,0 

 
Бюджет Олешанської об`єднаної 
територіальної громади 0,0 295,0 295,0 

7618800 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Січових Стрільців в с. Долина 
Олешанської сільської ради об`єднаної 
територіальної громади 

 295,0 295,0 

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

 
 



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 30.06.2017. № 531-16/2017 

 
 

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

 
 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Всього: 1557,000 1853,519 3410,519 
 в тому числі:    

 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

0,000 513,519 513,519 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення Івано-
Франківської обласної дитячої клінічної 
лікарні по вул. Коновальця, 132, м. Івано-
Франківськ (впровадження 
енергозберігаючих заходів) 

 444,50 444,50 

4716310 

Капітальний ремонт по заміні вікон та 
утеплення фасаду поліклінічного відділу по 
вул. Б. Хмельницького, 6, смт Войнилів, КЗ 
"Районна лікарня Калуської районної ради" 

 69,019 69,019 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації  0,00 240,00 240,00 

1018370 

Надання субвенції з обласного бюджету 
державному бюджету для Івано-
Франківського коледжу фізичного 
виховання Національного університету 
фізичного виховання і спорту України на 
виконання заходів Програми розвитку 
освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки  

 240,00 240,00 

 
Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму 
та інвестицій облдержадміністрації 

100,00 0,00 100,00 

0918600 
Регіональна цільова програма розвитку 
міжнародного співробітництва на 2016-2020 
роки 

100,00  100,00 

 Обласна рада 95,00 0,00 95,00 

0118600 
Програма приватизації об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2017-2020 роки 

95,00  95,00 

 
Господарське управління 
облдержадміністрації 30,00 0,00 30,00 

0318600 

На виконання заходів обласної цільової 
програми проведення мобілізаційних 
заходів та підготовки до територіальної 
оборони на 2017 рік 

30,00  30,00 

 Субвенції місцевим бюджетам 1332,00 1100,00 2432,00 
 Богородчанський районний бюджет 400,00 0,00 400,00 

7618800 
Розвиток фізичної культури і спорту в 
Богородчанському районі 

400,00  400,00 

 Галицький районний бюджет 20,00 0,00 20,00 

7618800 
Встановлення надмогильного пам'ятника 
воїну УПА Лисаку Гнату Онуфрійовичу в 
с. Залуква Галицького району 

20,00  20,00 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Калуський районний бюджет 850,00 0,00 850,00 

7618800 

Проведення геофізичних, геологічних та 
картографічних досліджень і розробки 
генерального плану сіл Кропивник, Сівка-
Калуська та прилеглих до міста Калуша сіл 

850,00  850,00 

 Снятинський районний бюджет 0,00 600,00 600,00 

7618800 
Встановлення спортивного майданчика зі 
штучним покриттям в с. Горішнє Залуччя 
Снятинського району 

 600,00 600,00 

 Тисменицький районний бюджет 0,00 500,00 500,00 

7618800 
Встановлення спортивного майданчика зі 
штучним покриттям в с. Милування 
Тисменицького району 

 500,00 500,00 

 
Бюджет Більшівцівської об’єднаної 
територіальної громади 62,00 0,00 62,00 

7618800 Зміцнення матеріально-технічної бази 62,00  62,00 
 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 
 



Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 30.06.2017. № 531-16/2017 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році 
 
 

(тис. грн.) 

Найменування 
місцевого 
бюджету 

субвенція 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 

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за 

принципом " гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім'ї патронатного 
вихователя 

Богородчанський   

Верховинський 750,0 -100,0 

Галицький  150,0 

Городенківський   

Долинський   

Калуський   

Коломийський  100,0 

Косівський  -98,0 

Надвірнянський  -50,0 

Рогатинський   

Рожнятівський  156,0 

Снятинський -750,0  

Тисменицький   

Тлумацький   

м. Болехів   

м. Бурштин   

м. Івано-Франківськ  -158,0 

м. Калуш   

м. Коломия   

м. Яремче   

Всього  0,0 0,0 

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



Додаток 5 
до рішення обласної ради 
від 30.06.2017. № 531-16/2017 

 

 
Розподіл  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 

опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифи, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування 
 
 
 

Назва районного, міського 
бюджету 

Сума, тис. грн. 

Богородчанський  
Верховинський  
Галицький 55,92057 
Городенківський  
Долинський 1091,26859 
Калуський  
Коломийський  
Косівський  
Надвірнянський 86,55300 
Рогатинський  
Рожнятівський 858,41813 
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький 126,61977 
м. Болехів  
м. Бурштин  
м. Івано-Франківськ 4327,42100 
м. Калуш  
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього: 6546,20106 

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


